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INFORME  DE LA REGIDORA  

Plenari del 13 de desembre de 2018 

1. PARTICIPACIÓ 

2.1. Comissions de Seguiment dels Consells de Barri 

Durant el mes de novembre s’han celebrat les comissions de seguiment de tots els consells de 

barri, dels que n’han resultat els següents ordres del dia: 

Barceloneta: 

Comissió de seguiment del Consell de Barri: 19 de novembre 

Ordre del dia:  

1.Punt informatiu 

2. El futur del Mercat de la Barceloneta 

3.Torn obert de paraules 

 

Raval:  

Comissió de seguiment del Consell de Barri: 20 de novembre 

Ordre del dia:  

1. Punt informatiu 

 2.  L'antic Hospital de la Santa Creu 

 3. Torn obert de paraules 

 

Casc Antic: 

Comissió de seguiment del Consell de Barri: 22 de novembre 

Ordre del dia:  

1.Punt informatiu 

2. La memòria del barri 

3.Torn obert de paraules 

 

Barri Gòtic: 

Comissió de seguiment del Consell de Barri: 26 de novembre 

Ordre del dia:  

1. Punt informatiu  

2. Els entorns escolars 

3. Torn obert de paraules 
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En aquest període també s’han dut a terme les taules de prevenció i seguretat de tots els 

barris, amb el següent calendari: 

 Barceloneta: 22 d’octubre 

 Casc Antic: 7 de novembre 

 Gòtic: 6 de novembre 

 Raval: 13 de novembre 

 

2.2. Rambla 

El passat 3 de novembre es va presentar al Liceu la proposta de transformació de la Rambla, 

elaborada per KmZero, l’equip guanyador del concurs, i l’Ajuntament. Aquesta proposta 

multidisciplinar és fruit de la feina que han fet els grups col·laboratius durant tot el procés, i 

que ha generat una Comunitat Rambla imprescindible per generar vincles de veïnatge, 

compartir coneixements i pensar conjuntament les rambles que volem. 

L’objectiu d’aquesta transformació, com hem explicat en múltiples ocasions, és retornar les 

Rambles a la ciutadania. Per això s’ha estructurat en tres línies d’actuació: el pla de gestió 

d’espais de gran afluència, que té com objectiu diversificar els usos de la Rambla per sortir de 

la dinàmica d’afluència turística, el pla de dinamització comunitària i activació d’usos 

temporals, en el que s’apostarà pel comerç de proximitat i els serveis adreçats a la ciutadania i 

el veïnat i el pla de gestió cultural i equipaments, que vol reconnectar la Rambla amb la seva 

història i convertir-la en un espai de promoció de la cultura.  

A nivell de mesures concretes, per una banda es crearà un espai urbà amb àrees d’estades i 

zones verdes que obriran la Rambla al mar, en el triangle entre la Rambla i l’Avinguda 

Drassanes,  i el trànsit disposarà d’un sol carril de circulació. A més, hi haurà tres espais 

destacats: el primer, a l’altura del Palau Moja i del de la Virreina; el segon, a l’altura del Liceu, i 

el tercer, a la del Teatre Principal. Per altra banda, per racionalitzar l’ocupació de l’espai públic, 

es reordenaran els quioscos i les terrasses.  

L’equip de KmZero està avançant en la redacció del projecte executiu. Previsiblement, el 

lliurament de la maqueta es farà l’1 de febrer de 2019 i el projecte executiu final el 23 de març 

de 2019.  Es preveu que les obres, en què s’invertiran 35,6 milions d’euros, comencin a finals 

del 2019 o a principis del 2020. 

Paral·lelament, s’està treballant internament la fórmula per concretar i desplegar els plans 

estratègics. Ja s’han fixat algunes accions prioritàries que es començaran a desplegar a l’inici 

de l’any 2019.   
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2.2.1. El memorial de l’atemptat del 17 d’agost de 2017 

El passat 4 de desembre l’Alcaldessa de la Ciutat i el Comissionat de Programes de Memòria 

varen presentar el Memorial que s’instal·larà a la Rambla, per recordar el tràgic atemptat del 

17 d’agost de 2017. Constarà d’una placa a terra, a uns metres del mosaic de Miró i 

s’instal·larà a la primavera del 2019. La frase de la placa serà “Que la pau et cobreixi, oh ciutat 

de la pau” que va ser seleccionada entre deu propostes que prèviament havia triat un jurat 

format en el marc de “Barcelona, ciutat de la literatura” i anirà acompanyada del dibuix que 

Frederic Amat va crear poc després dels atemptats i que va cedir a la ciutat, actualment 

conservat a l’Arxiu Municipal de Barcelona.  

La proposta s’ha treballat en el marc de la Comissió Especial pel Memorial, en què han 

participat el comissionat de Programes de Memòria, el Districte de Ciutat Vella, el Consell 

Assessor d’Art Públic, el MUHBA, l’Arxiu Municipal de Barcelona, “Barcelona, ciutat de la 

literatura” i l’equip KmZERO —responsable de la reforma de la Rambla—, que també s’ha fet 

càrrec de l’avantprojecte del Memorial per integrar-lo en el projecte global d’urbanització del 

passeig. 

2.3. Via Laietana: Un carrer per al veïnat 

El procés de Participació “Via Laietana, un carrer per al veïnat” es troba en la seva recta final. 

Després de l’estiu, hi ha hagut set carretons informatiu, es va fer una sessió informativa el 27 

de setembre al Pati Llimona on hi van assistir una seixantena de persones i els dos recorreguts 

urbans, un el dimecres 3 d’octubre i l’altre el dissabte 6 d’octubre. L’enquesta de diagnosi ha 

estat contestada per 132 persones, tant via digital en el decidim.barcelona (96)  com en paper 

(36). Respecte la fase de propostes, el dia 18 d’octubre hi va haver  un taller de mobilitat al 

Pati Llimona i el 8 de novembre un taller d’usos de l’espai al Convent de Sant Agustí, amb més 

de 30 participants en cadascun d'ells. També, en fase de propostes, hi ha hagut un taller 

infantil  amb els infants de 5è i 6è de primària del CEIP Àngel Baixeras. Actualment s'estan fent 

els buidatges de les sessions i es preveu fer una reunió de la comissió de seguiment del procés 

a mitjan de desembre per analitzar com ha anat el procés i fer una sessió de retorn oberta a la 

ciutadania al mes de gener. 

 

2. DRETS SOCIALS  

3.1 Habitatge 

3.1.1 Actuacions en desnonaments 
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Durant el 2018 s’han obert 295 expedients de desnonaments coneguts a Ciutat Vella. És el 

tercer districte de la Ciutat pel que fa al nombre de desnonaments, precedit per Sants-

Montjuïc (348) i Nou Barris (390). Si hi sumen els casos encara oberts des d’anys anterior, en 

l’actualitat al districte s’està treballant en 668 casos de famílies amb ordre de desnonament 

iniciat. En aquest sentit cal recalcar que aquests són els casos en els que es pot treballar, 

implicant tots els recursos municipals, perquè la informació ha arribat a l’Oficina d’Habitatge, 

ja sigui per una visita programada, perquè ho ha detectat serveis socials o perquè els propis 

veïns han alertat de la situació. Tanmateix, les administracions no arriben a totes les persones 

que pateixen aquests processos, i és important fer saber a tothom qui estigui en procés de 

desnonament que ho ha de fer saber a l’Oficina d’Habitatge, situada a la plaça Salvador Seguí. 

 

 

El barri més afectat és el Raval, que concentra el 66% dels desnonaments del Districte, amb un 

total de 196, seguit de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera (47), la Barceloneta (30) i el Barri 

Gòtic (22). Aquests desnonaments afecten a 758 veïns i veïnes, dels quals 258 són menors 

d’edat. 

 

Durant aquest 2018 s’han aconseguit 252 solucions definitives front als desnonaments que 

majoritàriament (179 casos) les han aportades els mateixos afectats. El fet  d’aconseguir 

posposar els desnonaments és clau perquè les famílies es puguin  reorganitzar i puguin trobar 



 
Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

5 
 

solucions sense haver de passar pel desnonament. En aquests casos sempre són acompanyats 

pels serveis municipals, que els atenen si així ho requereixen. En el següent quadre desglossem 

com s’han tancat els casos de desnonament. 

 

 

 

 

3.1.2 Obres en els habitatges municipals 

 

- Estació Transformadora Sant Ramon 1:  obres acabades i posada en tensió. 

- Arc de Sant Pau 16: Previsió d’acabament per gener 2019 

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

- Robador 25-27:  adjudicades (Benito Arnó), previsió inici gener 2019 

- Robador 33:  rebut el Projecte Executiu. Podem preparar la licitació d’obres. 

-Obres d’adequació del local situat al carrer Sant Gil 10:  obres acabades, pendents de 

subministraments d’aigua i electricitat. 

-Obres d’adequació del local d’Aurora 16bis:  en obres Previsió d’acabament de les obres el 19 

de desembre 2018.  

 

3.1.3 Ajuts per a la instal·lació de dobles finestres 

Un dels problemes més crítics dels veïns i les veïnes de Ciutat Vella és el soroll, que es pateix al 

carrer i que arriba fins als interiors de les cases. Per aquest motiu l’actual Govern del districte 

va encarregar un informe sobre l’impacte del soroll en la vida quotidiana a l’Agència de Salut 

Pública, que 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. 

El 15 de novembre la Comissió de Govern va aprovar les bases per a la concessió d’aquests 

ajuts, que consisteixen en la subvenció i l’acompanyament tècnic pel canvi de finestres i 



 
Regidoria del Districte de Ciutat Vella 

6 
 

tancaments a les zones que els estudis determinen com a àrees de major afectació pel soroll 

ambiental del Raval sud i el Gòtic sud. L’objectiu d´aquesta actuació és fomentar que aquells 

veïns i veïnes que desitgin adoptar la mesura del canvi de finestres puguin fer-ho amb ajudes 

d’entre el 50 al 90%, segons el seu nivell de renda. 

Un cop publicada la convocatòria d’ajuts (mitjans de gener), hi haurà un període de 60 dies de 

presentació de la documentació i acompanyament tècnic per fer-ho a l’oficina Pla de Barris 

(Robadors 36) els dilluns de 10 a 14 i els dimecres de 16 a 19h.  

El districte de Ciutat Vella  destina un total de 500.000 euros per a subvencionar la renovació 

de finestres i tancaments als barris del Raval sud i al Gòtic sud per tal de millorar les condicions 

de vida del veïnat.  

3.2 Salut 

El passat 21 de novembre es va celebrar el Consell de Salut del districte. El tema principal va 

ser la situació del CAP Dr. Lluís Sayé, del Raval Nord, i el debat va convergir en l’aprovació per 

part del Consell de Salut d’una declaració que posa en relleu les mancances que presenten els 

centres de salut del districte, i  insta a les autoritats pertinents a dur a terme les accions 

necessàries per tal que aquestes compleixin les condicions adequades per garantir el dret a la 

salut de les persones usuàries. Específicament en el cas del possible trasllat del CAP Raval Nord 

a la Capella de la Misericòrdia, es demana prioritzar les necessitats en l’àmbit de la salut. Entre 

d’altres punts tractats també es va presentar al Consell el projecte de l’Institut Municipal de 

Discapacitat del Banc del Moviment, una xarxa solidària de productes de suport com cadires 

de roda, crosses, etc., l’estat de les obres dels equipaments de Salut del Districte, el Pla 

Estratègic Territorial del Consorci Sanitari de Barcelona i l’Estratègia de Salut Sexual i 

Reproductiva a Ciutat Vella.  

 

A més, derivat del Consell de Salut el 16 de novembre es va celebrar el taller de participació 

entorn de la sol•licitud i l’aïllament amb l’assistència de més de 40 participants. La diagnosi, la 

detecció de necessitats i les propostes sorgides durant el taller es recolliran en un document 

que s’està elaborant. 

 

3.3 Joves 

Els dos projectes principals que s’han desenvolupat han estat Baobab i la Taula de Joves de la 

Barceloneta.  

En primer lloc, aquest mes de novembre hem iniciat el desenvolupament del projecte Baobab 

a Ciutat Vella, amb la finalitat de consolidar el lleure educatiu de base comunitària tot donant 

resposta a les necessitats educatives detectades al Raval i al Gòtic al voltant de 
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l'associacionisme de lleure educatiu. El Baobab és també part de l'estratègia que l'Ajuntament 

de Barcelona està desenvolupant en aquest àmbit d'actuació, tal i com es recull en la Mesura 

de Govern pel Suport i el Foment de l'Associacionisme Educatiu. 

El projecte, que desenvolupa l'Institut Municipal d'Educació (IMEB) en el marc del Pla de Barris 

Raval Sud - Gòtic Sud, té en aquest cas 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 de Ciutat Vella. Alhora, també es fomentarà el 

treball en xarxa de les entitats educatives del territori, promovent l'intercanvi d'experiències i 

estratègies i el desenvolupament d'un treball coordinat que, en aquest cas, es preveu que 

incideixi en tot el Districte. Durant aquest últim mes, la coordinadora del Baobab al Raval i al 

Gòtic ja ha estat realitzant una primera tasca de prospecció i ha iniciat les trobades amb els 

esplais i els agrupaments escoltes, així com també amb altres entitats i serveis de referència 

per a infants i joves del Districte. D'acord amb el calendari contemplat per al Pla de Barris, es 

preveu desenvolupar aquest projecte fins el desembre de 2019. 

 

En segon lloc, fins el passat mes de novembre comptàvem amb una Taula d'Infància i Joves de 

la Barceloneta, en la que participaven entitats i serveis del barri per tal de debatre les 

qüestions més rellevants, coordinar les actuacions que es realitzen i organitzar activitats 

conjuntes al barri. Tenint en compte que la majoria de temàtiques i activitats que es 

planificaven en els últims mesos se centraven principalment en la població infantil, les pròpies 

entitats i serveis participants van demanar poder tenir un altre espai diferenciat per a treballar 

aspectes relacionats amb els i les adolescents i joves de la Barceloneta. Entre aquestes entitats 

i serveis hi ha Franja Barceloneta, Serveis Socials, educadors APCs, la Biblioteca de la 

Barceloneta - La Fraternitat, el Punt d'Informació i Orientació Laboral de la Barceloneta -PIOL-, 

l'agrupament escolta La Salle Barceloneta, centres educatius, el Punt infoJove de Ciutat Vella, 

els punts Jove, Informa't i Participa (presents a l'Institut Salvat Papasseit i l'Escola Sant Joan 

Baptista), el casal adolescent i el casal de joves de la Barceloneta (gestionats per Càritas 

Diocesana de Barcelona) i l'Associació Esportiva de Ciutat Vella. En una primera reunió, 

celebrada aquest passat mes de novembre, s'han plantejat algunes de les principals necessitats 

detectades i que cal abordar properament, relacionades amb temes de formació i orientació 

acadèmica i laboral, gènere i prevenció de violències masclistes, coordinació i foment de 

l'esport (fent especial incís en el foment i la visibilitat de l'esport femení) i salut afectiva, sexual 

i reproductiva, entre d'altres. També es sondejarà amb els i les adolescents i joves de les 

diferents entitats i serveis la possibilitat que integrin una comissió en la que treballar aquells 

aspectes que els preocupin i/o motivin, com pot ser la organització d'activitats per a la Festa 

Major de la Barceloneta. 

 

3.4 Pla de xoc en relació a la venda de drogues i altres actuacions relacionades  
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L’informe d’Avaluació del Pla de Xoc en relació a la venda de drogues convivència i seguretat al 

districte està adjuntat a l’Annex. 

 

3.3.  Educació 

El passat 16 d’octubre va tenir lloc la sessió extraordinària del Consell Escolar de Ciutat Vella, 

amb la participació de 26 persones representants de tots els sectors de la comunitat educativa. 

En aquesta sessió es van contrastar els eixos i les línies estratègiques que definiran el nou pla 

d’Educació.  

Posteriorment, el Grup Motor, format per representants del Districte de Ciutat Vella, de 

l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, del Consorci d’Educació de Barcelona, de la 

Inspecció d’Ensenyament, de l’Institut de Cultura de Barcelona amb el de suport tècnic de la 

Fundació Ferrer i Guàrdia, està treballant en les propostes d’acció de cadascuna de les línies 

estratègiques. Durant el primer trimestre del 2019 està previst la realització de 5 sessions amb 

diferents sectors de la comunitat educativa on s’acabaran de contrastar i prioritzar les accions 

que, definitivament, configuraran Pla d’Educació de Ciutat Vella 2019-2013. 

 

El passat 21 de novembre es va dur a terme la jornada “Les Claus per l’Equitat”. La sessió va 

estar impulsada i organitzada per una nova Comissió de Treball del Consell Escolar de Ciutat 

Vella que sorgeix amb l’objectiu de fer una anàlisi acurada i des d’una visió polièdrica de la 

realitat dels centres de alta i màxima complexitat. La comissió està composada per direccions 

de centres, personal docent, famílies i entitats socioeducatives del Districte. Van respondre a 

la convocatòria, oberta i dirigida a tota la comunitat educativa, més de 40 persones. Es van 

generar grups de treball per analitzar quines són actualment i quines haurien de ser les 

condicions que ha de tenir un centre d’alta o màxima complexitat per tal que tant alumnat 

com famílies puguin tenir una atenció adequada a les seves necessitats.  Les conclusions de la 

sessió s’incorporaran al document de diagnosi i recomanacions en que està treballant la 

Comissió de Treball per portar-lo finalment al Consell Escolar del Districte. 

 

3.4. Memòria 

El dia 22 d’octubre es va inaugurar el faristol dedicat als bombardejos de la plaça de Sant Felip 

Neri de gener de 1938. Es tracta d’una senyalística que contextualitza el bombardeig i explica 

la reconstrucció posterior d’aquell episodi i de la mateixa plaça. 

El dia 9 de novembre es va fer efectiu el canvi de nom del carrer Salomó ben Adret, votat per 

tots els grups municipals en el Plenari de Districte. 

Durant els darrers mesos s’ha dut a terme el cicle de xerrades i debats “1918-2018: Un segle 

de vagues de dones”, organitzades per la Taula de Memòria Històrica i Democràtica de Ciutat 

Vella, Ca la Dona i La Bonne, Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, amb les 

següents activitats: 
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o 17 d’octubre: 

 La vaga de dones de 1918, a càrrec de Soledat Bengoechea i María 

Cruz Santos  

 Feminismes radicals i feminismes burgesos als inicis del XX, a càrrec 

d’Elsa Plaza  

o 31 d’octubre : 

 La dona en el món del treball a les fàbriques: de la indiana al tèxtil, a 

càrrec d’Isabel Segura  

 La revolució i « Mujeres Libres », a càrrec de Dolors Marín  

o 14 de novembre : 

  Dones contra el franquisme, a càrrec de Nadia Varo  

  La Rambla serà feminista o no serà, a càrrec de Montse Cervera  

o 28 de novembre: 

 Les vocalies de dones en el moviment associatiu de Ciutat Vella, a 

càrrec d’Eva Fernández   

 El moviment feminista durant la transició democràtica, Meritxell Ferré 

o 12 de desembre: Debat a l’entorn dels feminismes en el segle XXI 

El dia 3 de desembre es va instal·lar un faristol dedicat a la Casa de la Maternitat, a la plaça  

Vicenç Martorell. 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

4.1. Pla de desenvolupament Econòmic (PDE – MV , AP) 

4.1.1. Punt de Defensa dels Drets Laborals  

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

s’han incorporat les propostes de millora recollides en la prova pilot del 2017 i les atencions 

han anat clarament en augment. 

A nivell de funcionament: 

- 2 advocades laboralistes presten el servei 

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

UGT, el Districte i Barcelona Activa es reuneix trimestralment. La darrera reunió va 

tenir lloc durant el mes d’octubre.  

- El Punt compta actualment amb telèfon i correu electrònic propi 
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- Les persones poden acudir amb cita prèvia o accedint directament al Punt els dies de 

porta oberta: 

o Dimarts de 9:00 a 18:00 hores. 

o Dijous de 10:00 a 19:00 hores. 

- Les sessions grupals que funcionen millor són aquelles que es fan a demanda. 

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

- S’han atès 485 persones, de les quals el 57,94% han estat dones. 

- S’ha registrat 552 atencions, de les quals 291 han sigut primera entrevista individual, 

62 han estat entrevistes de seguiment, i 199 persones han participat en sessions 

grupals 

-  

4.1.2. Banc de Recursos  

En termes generals, i a mode de simplificació, el Banc de Recursos de Ciutat Vella facilita la 

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

els quals es poden ubicar físicament en el propi Banc o estar a disposició de la resta d’entitats 

en el local de l’entitat propietària del recurs.  

Amb la fase d’execució del Banc de Recursos que s’ha iniciat al maig del 2018, els objectius són 

els següents: 

 Acompanyament a la implementació del pla de viabilitat: 

o Mancomunació de recursos gratuïta per entitats 

o Facturació de serveis complementaris de transport i muntatge a privats i 

Districte  

o Experienciació laboral de joves del Districte 

L’objectiu principal és la sostenibilitat econòmica del projecte per al 2019.  

En un horitzó de futur, estem treballant amb la possibilitat de convergir amb el projecte de 

gestió d’infraestructures a la via pública que s’està impulsant des del Pla de Barris.  

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

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

desembre, s’han contractat serveis per a més de 60 actes,  40 contractats pel Districte i 20 

contractats directament per entitats.  
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És important ressaltar que les entitats poden disposar gratuïtament dels recursos del banc de 

recursos sempre i quan vagin a buscar-los però que també poden contractar el servei de 

transport i muntatge de petites infraestructures (carpes, cadires i taules) mitjançant 

pagament. 16 entitats ja ho han fet.  

 

A continuació mostrem alguns dels serveis de pagament realitzats pel Banc de Recursos. En el 

primer quadre, els encàrrecs del Districte. En el segon quadre, els encàrrecs d’entitats. 

 

 

 

 

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

de 2017, s’han gestionat 155 préstecs i 60 donacions de tot tipus. 

Cal tenir en compte que no tots els préstecs es registren, especialment aquells que són urgents 

i que les entitats demanen alguna cosa de manera presencial al mateix dia/moment en què ho 

necessiten. Per tant, aquest número només contempla aquells préstecs que s'han sol·licitat 

mitjançant el qüestionari on-line (que és el 90-95% dels casos). Tampoc estan inclosos els 

préstecs que es realitzen de manera periòdica i setmanal (per exemple: cada dimarts i dijous 

de l'any una mateixa entitat ens demana els escacs gegants, 2 taules i 8 cadires, doncs aquest 

préstec està comptabilitzat com un únic moviment). 

També cal tenir en compte que cada un d'aquests 155 préstecs pot incloure el préstec de més 

d'un tipus de material (de fet, és el que passa la majoria de vegades). És a dir, es comptabilitza 

1 préstec per entitat/dia, malgrat els recursos que en surtin d'aquella operació en siguin 

múltiples (potser s'han deixat 100 cadires, un equip de so i 15 carpes, però només es 

comptabilitza com un préstec perquè és la mateixa entitat). 

Sobre les 60 donacions realitzades, també és un número tirant a la baixa, ja que és possible 

que hi hagi algunes donacions que no s'hagin registrat (per exemple: si una entitat agafa 

recursos fungibles com ara material d'oficina, és possible que no es comptabilitzi). Tampoc 

estan contemplades les donacions a més de 30 entitats de les plantes de la Festa del Roser, 

que consten com a un únic moviment malgrat que des del Banc es van fer arribar a més de 30 

entitats que en van sortir beneficiades. 
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4.1.3. Convocatòria de subvencions “Impulsem el que fas 2018” 

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

programa, aproximadament 75 corresponien a Ciutat Vella. 

Durant el mes de novembre s’ha publicat la resolució definitiva de la convocatòria, que 

presenta els següents resultats per Ciutat Vella: 

Hem de tenir en compte que el crèdit pressupostari disponible per aquesta edició era 

notablement inferior a l’any passat. Aquest fet ha conduït a dos factors: per una banda, la no 

aprovació de moltes sol·licituds que presentaven un projecte interessant però pel qual no es 

disposava de recursos per finançar-lo; per l’altra, l’aprovació amb menys recursos dels 

sol·licitats (en molts casos, la meitat) de projectes que segons la resolució provisional sí que 

seran finançats (aquests projectes han de presentar un “document de reformulació” d’acord 

amb els nous ingressos previstos segons aquesta menor quantitat de finançament de la 

convocatòria).  

A nivell agregat: 

- 16 projectes realitzats a CV (alguns totalment al CV i altres a CV i altres districtes). 

- 377mil euros de pressupost. 
 

Llistat de projectes: 

 

Nom o Raó Social Nom projecte 

Proposta 

import 

atorgat Territori on es desenvolupa 

ASSOCIACIÓ CAP A MAR Pescadors en xarxa! 10.000,00 BARCELONETA 

LA BOQUERIA TALLER 

D'ARQUITECTURA S 

Aparadors: Més que 

façanes 25.000,00 RAVAL GOTIC 

CASAL INFANTS PER A 

L'ACCIÓ SOCIAL Tot a Punt 28.587,47 RAVAL 

ASSOCIACIÓ 

BARCELONETA ALERTA 

Impuls Guingueta Charles 

Darwin 10.000,00 BARCELONETA 
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ASSOCIACIO 

COOPERASEC 

Consolidació CooperaCures 

al barri del Poble Sec 20.000,00 POBLE-SEC, SANT ANTONI I RAVAL 

FUND.PRIVADA SERVEI 

SOLIDARI PER IN 

T+: Tastets d'oficis 

Trimestrals en horari de 

Tarda per a joves del 

col·lectiu MENA 30.000,00 RAVAL 

COORDINADORA INSERCIO 

SOCIO-LABORAL 

Consolidació i Innovació del 

Servei de Dinamització 

Econòmica Mitjançant... 20.000,00 RAVAL, ampliant a la resta de barris del districte 

OBLATAS SANTÍSIMO 

REDENTOR PROV CRI Dona Kolors: teixint futur 25.000,00 RAVAL 

 Mensakas 35.000,00 

CIUTAT VELLA, GÒTIC, EIXAMPLE, SANTS I  

GRÀCIA 

ASSOC DONA ACTIVA 2010 ACTUA I TREBALLA 20.000,00 Districtes de Nou Barris i Ciutat Vella 

TOT RAVAL FUNDACIO 

PRIVADA #RavalKm0 25.000,00 RAVAL 

FUNDACIO PRIVADA BAYT 

AL-THAQAFA 

Curs de barberia i 

perruqueria per a joves en 

risc d'exclusió 30.000,00 SANT PERE, SANTA CATERINA 

FUNDACIO PRIVADA 

ELISAVA ESCOLA 

UNIVERSITARIA ARTESANIA DIGITAL 26.300,00 CIUTAT VELLA, LES CORTS I POBLE NOU  

XARXA OBSERVATORI 

DEUTE EN GLOBALIT 

La precarietat laboral del 

turisme a Barcelona. 

Coneixement i co-creació 

d’estratègies 45.138,50 Ciutat Vella i altres districtes i barris turistificats 

IMPULSEM, SCCL Fusió de Sucres 15.000,00 RAVAL 

OASI URBÀ Punt Raval 12.000 RAVAL 
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Recordem que l’objectiu de la convocatòria és “Activar l’economia dels barris donant suport a 

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

modalitats següents  

1. Emprenedoria i empresa de proximitat  

2. Economies comunitàries i innovació social  

3. Foment de l’ocupació de qualitat al territori  

4. Innovació social digital als territoris  

5. Turisme responsable (NOVETAT) 

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

(NOVETAT) 

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

projecte, per a les modalitats de la 1 a la 5 amb un màxim de 50.000€ d’import subvencionat i 

de la modalitat 6 fins a un màxim de 10.000€ 

 

4.1.4. Programa “Comerç a punt”  

Entre els mesos de setembre del 2018 i gener del 2019 s’estan realitzant les sessions 

d’assessorament in situ a l’establiment dels comerços participants, que són 20 del conjunt del 

Districte: 7 comerços del Casc Antic, 8 del Gòtic, 4 del Raval i 1 de la Barceloneta.   

Tenim prevista una sessió de cloenda, amb la participació dels comerços, la Regidora i el 

Conseller, al febrer del 2019  (pendent de tancar la data). 

 

4.1.5. Servei de dinamització socioeconòmica per a col·lectius d'origen pakistanès i 

bengalí al Raval Sud Gòtic Sud. 

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

Proximitat de Barcelona Activa, i de la mà del Pla de Barris Raval Sud Gòtic Sud, estem portant 

a terme un servei de dinamització socioeconòmica per a col·lectius d'origen pakistanès i 

bengalí al Raval Sud Gòtic Sud.  

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

ús, treballant amb el comerç en particular i fomentant col·laboracions amb associacions de 

comerciants. Durant el mes de setembre s’ha incorporat la nova tècnica responsable del 
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servei, contractada per l’entitat MigraStudium, realitzant, com fins ara, ½ jornada pel servei de 

dinamització i ½ jornada per MigraStudium.  

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

barris d’actuació per la inclusió de la interculturalitat en la seva dinàmica, a banda de 

continuar amb les visites a comerços individuals per donar suport en les seves necessitats (per 

exemple, en l’àmbit de la tramitació de llicències per l’obertura de nous establiments).  

NOVETAT: En els mesos de novembre i desembre, hem realitzat sessions informatives sobre el 

Pla d’Usos per a les comunitats de comerciants paquistanesa i bengalí, amb la participació de 

més de 20 comerciants (sovint, aquestes persones tenen més d’1 comerç en propietat).  

Alhora, hem col·laborat en el disseny d’una fira de promoció comercial vinculada al mòbil que 

realitzarà l’Associació de Comerciants del c/Sant Pau – Junta de Comerç a finals del mes de 

desembre, incorporant la visió intercultural i la realització d’una acció antirumors.  

 

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

Al mes de juliol es va contractar la cooperativa Ekona per tal de dur a terme durant els darrers 

mesos de l’any l’anàlisi de les possibilitats concretes de contractació de persones i productes 

i serveis de proximitat per part dels hotels de Ciutat Vella que formen part del Gremi d’Hotels 

de Barcelona. 

Ekona s’ha reunit amb entitats de l’àmbit sociolaboral i xarxes laborals, i associacions de 

comerciants, així com ha realitzat reunions de treball amb alguns hotels individualment, amb 

el propi Gremi, amb una associació de Sant Martí (conformada per hotels, empreses i entitats) 

que persegueix objectius similars als que es volen aconseguir amb el present projecte),  i amb 

l’escola d’hostaleria de Barcelona, entre d’altres.  

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

entitats del territori per tal de promoure la contractació de proximitat i poder començar a 

realitzar accions de forma coordinada en aquesta línia a partir del 2019.  

 

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

En procés de negociat, atès que la licitació que es va publicar al mes d’octubre-novembre va 

quedar deserta.  
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Després del contacte amb entitats del territori, s’ha iniciat aquest procés de negociat, que, en 

principi, conclouria a mitjans de gener (pendent de Jurídics).  

Entre altres, els serveis que s’englobaran són: suport i acompanyament a l’activitat 

econòmica; assessoraments i activitats formatives; informació territorialitzada sobre 

recursos de promoció econòmica; impuls del treball en xarxa i accions comunitàries, etc.  

La voluntat és la de poder iniciar el servei a principis de l’any 2019.  

4.2. Baixos de Protecció Oficial 

L’objectiu d’aquest projecte que s’engloba dintre del Pla de desenvolupament Econòmic és la 

dinamització de locals buits, el foment d’una economia que atén necessitats concretes dels 

veïns i veïnes i la promoció d’una economia plural, social i sostenible. Actualment hi ha 8 locals 

del Districte en procés d’inici d’activitat i la perspectiva del 2019 és que hi hagi més locals 

públics i intermediació amb locals privats. 

Durant el mes de novembre s’està formalitzant l’adjudicació dels 8 locals oferts a la 

Convocatòria BPO – Local als següents projectes: 

També s’han signat els compromisos de formalització i estan a punt de ser signats els 

contractes de lloguer amb l’Institut Municipal de l’Habitatge (IMHAB). El dia 3 de desembre es 

va fer una sessió de treball amb els representants d’aquests projectes per establir el sistema 

de suport i seguiment que es farà des de l’Ajuntament (Foment de Ciutat i Barcelona Activa).  

En relació a la convocatòria per a la compra de locals, el dia 12 de novembre es va acabar el 

període de presentació d’ofertes amb un total de 4 ofertes rebudes. 

La setmana del 10 al 14 de desembre es farà la revisió tècnica prevista a les bases de la 

convocatòria per comprovar que compleixen tots els requisits necessaris, abans de tancar el 

procediment i procedir a la compra d’aquests locals. 

 

3. ESPAI PÚBLIC  

5.1. Obres en curs actualment 

Pel que fa a les obres, s’han finalitzat les obres de soterrament de l’estació transformadora de 

la Plaça de Sant Agustí, restant només les obres de pavimentació de la superfície, i també s’ha 

efectuat la connexió de l’estació transformadora de l’edifici de Sant Ramon 1 en el que s’estan 

finalitzant les obres de repassos interiors dels desperfectes provocats per la seva ocupació 

mesos enrere.  
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Es troben en curs per finalitzar dins d’aquest trimestre, les millores en les voreres de Via 

Laietana,  la reurbanització del carrer Comerç entre Fusina i Princesa, l’escola bressol Aurora, 

l’arranjament de la mitgera de l’aqüeducte a la plaça 8 de Març, el desmantellament de les 

carpes del Mercat de Sant Antoni, i la senyalització per a la nova ruta dels camions pesats dels 

voltants de Santa Caterina i Sant Pere més Baix.  

També segueixen els treballs de reurbanització i de renovació de les instal·lacions de les 

companyies d’aigua i electricitat al Passeig Joan de Borbó i s’està finalitzant la licitació de les 

obres per al segon tram fins a la plaça del mar,  les obres d’adaptació de l’estació de Jaume I (a 

càrrec de la Generalitat) amb final previst en el primer semestre de 2019. També 

S’han  iniciat  les obres de reurbanització de les Voltes d’en Cirès.   

5.2. Mobilitat del Gòtic Nord 

El proper 14 de gener es posarà en funcionament el canvi de mobilitat del Gòtic Nord, que 

consisteix bàsicament en la modificació del sentit de circulació del Portal de l’Àngel. Aquest és 

un canvi respon a la voluntat de 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. Des de fa més d’una dècada el els vehicles només poden entrar pel carrer Magdalenes, 

un carrer estret i amb molt veïnat, que pateix l’entrada de centenars de vehicles cada dia. 

Aquest canvi respon a la demanda persistent, de fa anys i mandats, de l’Associació de 

Comerciants del carrer Magdalenes.  

Si bé la voluntat, i així ho vam anunciar, era la de fer efectiu el canvi el passat 3 de desembre, 

s’ha hagut de posposar degut a alguns problemes tècnics i a la manca de garanties d’un 

funcionament perfecte el dia del canvi. 

5.4. Balconada del Gòtic 

Una de les demandes més constants dels veïns i les veïnes del Barri Gòtic és la necessitat de 

disposar de més espai pública de qualitat per a desenvolupar la vida quotidiana en un barri de 

trama urbana densa i massificació. L’obertura de la plaça de Carme Simó, a tocar del carrer 

Sotstinent Navarro respon a aquesta demanda, com ho fa el projecte per facilitar el creuament 

a peu del passeig de Colom, i apropar l’espai del Moll de la Fusta al barri. A aquest projecte li 

diem “la Balconada del Gòtic”. Es tracta, també, d’un projecte de veïnficació del Moll de la 

Fusta, que ressignifica i dota l’espai d’elements i infraestructures necessàries com aigua, 

ombra, electricitat, nova il·luminació, etc... per tal que pugui ser molt mes utilitzat pel veïnat 

per les seves activitats de vida quotidiana. 

Les obres començaran al març del 2019 amb una inversió de 2,19 milions d’euros. La 

Balconada quedarà distribuïda en cinc espais, pensats per a diferents usos: L’Umbracle, zona 
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d’ombra amb un disseny acolorit i mediterrani que recorda els envelats festius de la costa per 

millorar el confort del veïnat, la Sala, formada per un conjunt de bancs, el Pati, espai 

polivalent, en la que destaca una gran pèrgola d’uns 1.000 metres quadrats, on es podran 

desenvolupar activitats temporals,  el Jardí , que aportarà més verd urbà i estirarà la plaça del 

Duc de Medinaceli fins al mar i finalment, el circuit de patinets, una pista d’entreteniment per 

a patinets de roda petita. A més, s’instal·larà una nova xarxa de subministraments i 

d’il·luminació.  

5.5. Indicadors de seguretat  

La demanda d’actuacions policials s’ha incrementat un 3% respecte al mateix període del 2017, 

i, si bé la majoria de les demandes estan relacionades amb les molèsties, les específicament 

relacionades amb molèsties per  soroll a Ciutat Vella disminueixen 2 %. En aquest sentit, les 

actuacions de la GUB han augmentat un 3% (un total de 55.166, respecte a 53.512 del mateix 

període del 2017), fet que posa de relleu la proactivitat policial de les patrulles a via pública, ja 

que els serveis propis que duu a terme la GUB al Districte doblen a la demanda ciutadana.  

Aquesta realitat de més demanda de servei per part de la ciutadania i de l’activitat constant de 

les patrulles davant els fets que troben a via pública, limita la capacitat de planificar activitat 

de caràcter més preventiu, només pal·liada per l’assignació de serveis remunerats per part de 

Regidoria. Com a mostra, els “incidents”, allò que demanda la ciutadania o es troba la patrulla 

a via pública pugen, respecte al mateix període del 2017 un 4% en aquest període (46.519), 

mentre que els “Serveis” planificats, baixen un 2% (8.638). 

 

Pel que fa a la venda ambulant, s’ha donat un descens de la demanda al 092/112 del 14 % en 

el conjunt de la Ciutat, i d’un 53 % al Districte de Ciutat Vella. Tots aquests fets, posen de 

manifest un desplaçament de la venda ambulant cap a altres zones de la ciutat a causa de la 

pressió policial a Ciutat Vella. Fruit d’aquest desplaçament provocat per la pressió policial i del 

desenvolupament d’operacions conjuntes amb altres unitats GUB, el total d’intervencions per 

venda ambulant i abandonament ha augmentat un 126 % al Districte: de 453 el 2017 a 1.022 el 

mateix període aquest any. Tot i això, la part de Front Marítim, especialment a l’ època estival, 

resulta més vulnerable davant les dificultats d’intervenció de manera segura. Tot i la pressió 

del grup de Platges, aquesta situació d’ocupació de l’espai públic per part dels venedors 

ambulants continua, especialment a la zona del Port del Passeig Joan de Borbó. Els esforços es 

concentren actualment en evitar la consolidació per part dels venedors d’espais com Passeig 

Colom i Rambla de Mar, a qui la Policia Portuària no pot donar resposta adequada per manca 

d’efectius. La intervenció en aquests llocs, però, resulta complicada a causa de la proximitat de 

vies amb molta densitat de trànsit. 
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Pel que fa a les llaunes comissades s’han intervingut 206.880. 

Els Fets coneguts per la policia a Ciutat Vella (que es denuncien o que es coneixen d’ofici) 

augmenten un 23'4 %  en aquest període, mentre que les detencions i  investigacions 

augmenten un 11’8  %, fruit de la major activitat policial. Tot i aquests esforços, no és suficient 

com per compensar l’augment de fets, ja que els jutjats no poden donar sortida la gran 

quantitat de fets detectats, amb gran acumulació de judicis i el conseqüent endarreriment, 

resta efectivitat a l’actuació uniformada i de paisà. En aquest sentit, els judicis immediats 

s’estan assenyalant amb un retard  de 9 mesos entre la detecció dels fets i la imputació o 

detenció i l’enjudiciament dels responsables. Aquesta situació fa que molts dels delinqüents 

habituals vegin marge per continuar duent a terme les seves activitats. S’estan duent a terme 

iniciatives com imputar delicte continuat (portem 14 intervencions) o associació criminal per 

veure la seva efectivitat en la dissuasió delictiva, però encara amb resultats embrionaris.  

Pel que fa als furts han augmentat un 23’3 % en aquest període. Aquesta és la infracció clau 

perquè representa gairebé el 73 % del total. El creixement més important és el de robatoris 

amb violència, amb un augment del 43,9% en el mateix període i, tot i que els números 

absoluts són relativament baixos comparats amb els furts, la sensació d’inseguretat es veu 

molt afectada per aquesta tipologia delictiva. 

A causa de les diferents situacions del districte i de la dificultat de donar resposta amb els 

serveis ordinaris, s’han establert una sèrie de dispositius especials atenent a les diferents 

problemàtiques. Aquests dispositius, que en ocasions són conjunts amb CME i en d’altres duts 

a terme per patrulles GUB, són: 

 Dispositiu Ribot:  S'han realitzat un total d'11 dispositius Ribot, que suposen el 

desplegament conjunt i coordinat de GUB, efectius de CME de la comissaria de Ciutat 

Vella i l'assegurament dels espais escollits en funció dels diferents indicadors de 

seguretat ciutadana. Aquests dispositius han afectat a tots els barris del Districte, amb 

un total de 68 detinguts per diferents motius o 459 persones identificades. 

 Front Marítim: Fruit de l'augment de denuncies i fets coneguts, especialment a la zona 

d’oci nocturn, es va realitzar en data 11/08/2018 un dispositiu conjunt en cap de 

setmana (nit de dissabte a diumenge) entre el GDU de GUB i la comissaria de CME de 

C. Vella, amb resultat de 38 persones detingudes i 10 persones investigades per 

delictes contra el patrimoni o contra la salut pública. Igualment, per part de CME s'han 

fet 2 operatius més amb suport de la regió en la franja de nit del cap de setmana.  

 Gluten: Al llarg de tot l'estiu s'ha dut a terme el dispositiu GLUTEN conjuntament amb 

GUB i CME. Aquest dispositiu suposa la presència coordinada de patrulles de tots dos 

cossos des de les 11 del matí fins a les 23 hores a la zona de Casc Antic, especialment 
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Pou de la Figuera i rodalies. El resultat ha estat satisfactori, tant pels veïns com per 

l'equipament del Palau Alòs. Per part de GUB s’hi destinen tres agents de manera 

permanent, en horari de 16 a 24 hores.    
 

Des del mes d'agost de 2018, l'equip de policia de barri (EPB) ha detectat locals que obren 

l'activitat sense disposar de llicència/ comunicació ambiental; estatuts/registre a la 

generalitat com associació; llibre registre de socis; etc. 

Aquest fet,  sumat una captació dels clients a la via pública (punters) a una entrada i 

sortida indiscriminada de clients (principalment turistes) que compren substàncies 

estupefaents, resulta en un delicte contra la salut pública. l’actuació aquest estiu amb 

aquest col·lectiu està sent molt activa amb resultats prou rellevants. En el període 

estudiat, principalment des del mes de juny, s’han fet 50 detencions per aquest motiu 

entre dispositius conjunts fets amb GDU de GUB i CME i  les actuacions pròpies de brigada.  

El barri que més ha concentrat les actuacions ha estat el Gòtic, amb un total de 15 locals, 

el barri del Raval amb 4 i el barri del Casc Antic amb 3. 

4. PLA DE  BARRIS RAVAL SUD – GÒTIC SUD 

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

agrupades en les de Drets Socials, Educació, Activitat Econòmica i Ecologia Urbana. 

Algunes de les principals novetats son l’inici d’obres als Nous Jardins Voltes d’en Cirés amb 

previsió de finalització pel març de 2019 o la finalització del projecte de rehabilitació amb 

entitats d’inserció socio-laboral del barri de tres pisos al gòtic per a ús social d’habitatge 

per a gent gran en risc d’exclusió (persones derivades de serveis socials i la residència de 

gent gran). També s’ha finalitzat el programa formatiu “nous Lideratges” desplegat amb la 

Fundació Bofill i l’IGOP on joves dels barris de Pla de Barris entre 18 i 35 anys 

comparteixen un curs intensiu i experiencial per enriquir les seves aptituds de lideratge a 

futur als seus barris. 

 

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

realitzar el projecte de rehabilitació de 16 finques i 11 de les mateixes ja han assolit el 

compromís de realitzar l’obra. S’ha presentat 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. Durant el mes de gener es farà la campanya 

de comunicació paral·lelament al període de 60 dies de rebre les sol·licituds. 
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S’ha realitzat en la línia d’enfortiment de xarxes veïnals i de barri la formació amb Torre 

Jussana a entitats dels barris sobre “eines per millorar el finançament de les associacions” 

amb molt bona rebuda per part de les entitats i una formació específica per les AMPES i 

AFAS del Raval i Gòtic sobre “gestió de projectes propis i millora de finançament”. 

 

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. Per a tal efecte s’ha realitzat una cessió temporal d’ús a la Plataforma Veïnal 

El Borsí pel Barri i es comparteix un espai de governança conjunt amb tots els agents 

implicats. 

 

S’ha tancat el termini de presentació de propostes de locals per a la seva compra pública 

per augmentar la bossa de Baixos de Protecció Oficial i altres usos amb un total de 4 

ofertes presentades que estan sent avaluades tècnicament.  

 

Es continua avançant en la redacció de l’avantprojecte de futur equipament de can60 

vinculat a joves i memòria i habitatge social. Vinculat a la participació juvenil al futur 

equipament es manté aquest segon semestre de l’any el projecte kn60lab que ha permès 

els darrers mesos que 1000 joves hagin fet ús dels mòdols al centre de la Rambla a mode 

d’espai de confort i d’equipament juvenil en clau d’activitat autogestionades. S’està 

elaborant un document de conceptualització de la part de memòria del futur edifici per 

part d’una de les dues entitats de memòria i consensuat per les dues. 

 

S’ha incorporat la persona tècnica referent de la línia de salut comunitària intercultural i 

s’està coordinant el projecte de grups de diàleg i intercanvi de coneixements interculturals 

de salut entre diferents comunitats d’origen i professionals de la salut i agents referents 

del territori.  

 

S’ha tancat el període ‘inscripció al programa de formació/ocupació Barri d’oficis amb un 

total de 160 persones inscrites (de 1362 a nivell de tots els barris de Pla de Barris). S’estan 

realitzant entrevistes que permetran seleccionar a les 105 persones a nivell de tots els 

Plans de Barris contractades tot el 2019 en projectes d’inserció en àmbits com les cures, 

manteniment o la gestió de residus. 

 

Es consolida el curs escolar  amb les figures d’Educadors/es Socials i Tècniques 

d’Intervenció Social als centres educatius amb una molt bona valoració per part dels 

centres i els serveis relacionats de les tasques assolides el curs passat. El projecte de la 
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nova Plaça Sant Miquel i l’àmbit de Rambla del Raval-Vázquez Montalban-Salvador Seguí 

per a la seva veïnificació està en fase d’aprovació municipal i/o licitació pública. 

 

 

5. FESTES MAJORS O FESTIVITATS   

 

17/10/2018 22/10/2018 
09:00-
21:00 

Raval 
Intervenció 
mural 

Intervenció 
mural de 1 a 7 
dies. 

Associació 
Difusor 

Pl. Raquel 
Meller 

19/10/2018 20/10/2018 
19:00-
23:00 

Raval 

5è 
Aniversari 
de 
l'associació 

Diada Cultural 
en motiu de la 
celebració del 
5è aniversari 
de 
l'associació.  

Associació 
Crits i 
Renou - 
Espai 
Mallorca 

Pl. Vicenç 
Martorell 
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20/10/2018 20/10/2018 
11:00-
21:00 

Raval 
Mostra comerç 
vintage els 
dissabtes 

Mostra comerç de productes vintage, de 
col·leccionisme i moda urbana 

Ass. Comerciants 
c. Hospital i 
adjacents (Riera 
Baixa) 

Riera Baixa 

20/10/2018 20/10/2018 
12:00-
18:00 

Raval Dinar veïnal 
Dinar veïnal al carrer Picalquers amb motiu 
de dinamització veïnal. 

AAVV Veïns Illa 
RPR 

C. Picalquers 

23/10/2018 23/10/2018 
16:00-
19:00 

Raval 
Arnau Itinerant: 
Carpa 

Dins el projecte Arnau itinerant, posar una 
carpa per esdevenir un espai de trobada de 
veïnes per conversar i compartir 

Laberint Cultural 
SCCL 

Pl. Folch i Torres 

27/10/2018 27/10/2018 
11:00-
21:00 

Raval 
Mostra comerç 
vintage els 
dissabtes 

Mostra comerç de productes vintage, de 
col·leccionisme i moda urbana 

Ass. Comerciants 
C. Hospital i 
Adjacents (Riera 
Baixa) 

Riera Baixa 

30/10/2018 30/10/2018 
16:00-
19:00 

Raval 
Arnau Itinerant: 
Carpa 

Dins el projecte Arnau itinerant, posar una 
carpa per esdevenir un espai de trobada de 
veïnes per conversar i compartir 

Laberint Cultural 
SCCL 

Pl. Folch i Torres 

03/11/2018 03/11/2018 
11:00-
21:00 

Raval 
Mostra comerç 
vintage els 
dissabtes 

Mostra comerç de productes vintage, de 
col·leccionisme i moda urbana 

Ass. Comerciants 
C. Hospital i 
Adjacents (Riera 
Baixa) 

c. Riera Baixa 

03/11/2018 03/11/2018 
10:00-
22:00 

Raval 
Activitats i Paella 
Popular per als 
veïns 

Activitats i paella pels veïns per promoure la 
participació al barri i potenciar la seva 
pacificació.  

Ass. Comerciant 
Ponent i Rodalies 

c. Joaquim Costa 
amb Ferlandina 
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03/11/2018 03/11/2018 
10:00-
20:00 

Raval 
Activitats i Paella 
Popular per als 
veïns 

Activitats i paella pels veïns per promoure la 
participació al barri i potenciar la seva 
pacificació.  

Ass. Comerciants 
c.Hospital i 
Adjacents (Riera 
Baixa) 

c. Riera baixa i 
Hospital 

08/11/2018 11/11/2018 
10:00-
24:00 

Raval 
Festival Cultura 
Raval(s) 

16è Festival Cultura Raval(s). Entitats, 
col·lectius i veïnat organitzat activitats 
socials, educatives, i culturals a diferents 
espais del Raval. 

Fundació Tot 
Raval 

Rambla del Raval 
Kn60Lab, Pl. dels 
Àngels, Pl. Joan 
Amades, C. 
Lancaster.  

08/11/2018 08/11/2018 
10:00-
22:00 

Raval 
Festival Cultura 
Raval(s) 

16è Festival Cultura Raval(s). Entitats, 
col·lectius i veïnat organitzat activitats 
socials, educatives, i culturals a diferents 
espais del Raval. 

Fundació Tot 
Raval 

Jardins Rubió i 
Lluch 

12/11/2018 19/11/2018 
09:00-
21:00 

Raval 
Intervenció 
mural 

Intervenció mural de 1 a 7 dies. Associació DIfusor Pl. Raquel Meller 

22/11/2018 22/11/2018 
17:00-
19:30 

Raval 
Dia Drets dels 
Infants 

Activitat liderada per les famílies del Casal. 
Tallers i espectacle 

Casal dels Infants 
ASB 

Pl. Folch i Torres 

23/11/2018 23/11/2018 
10:00-
22:00 

Raval 
Activitats 
nadalenques.  

Cantada de nadales dels alumnes de l'escola 
Vedruna. Decoració de l'arbre de nadal, 
actuació de la Raval's Band i passejada pel 
barri.  

Ass. De 
Comerciants Fem 
Raval 

Pl. dels Àngels 

24/11/2018 24/11/2018 
17:00-
21:30 

Raval 
Encesa de Llums 
de Nadal 

Acte de celebració de l'encesa de llums de 
Nadal del projecte "Raval Km0" (assaig dijous 
22 novembre) 

Tot Raval 
Fundació Privada 

Pl. Salvador Seguí, 
c. Robadors, Jardins 
Rubió i Lluch 
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24/11/2018 24/11/2018 
09:30-
17:00 

Raval 
Botifarrada 
popular  

Botifarrada popular en el marc de les 
activitats que es realitzen des de l'ass. Veïnal 
per fer ús lúdic i positiu de l'espai públic.  

AAVV Veïns Illa 
RPR 

Pl. Salvador Seguí 

24/11/2018 24/11/2018 
17:00-
22:00 

Raval 
Assemblea 
Veïnal 

Assemblea veïnal amb músic ai parlaments 
Angel Cordero 
ACCIO RAVAL 

Pl. Pedró 

25/11/2018 25/11/2018 
10:00-
17:30 

Raval 
Celebració 
Naixement Guru 
Nanak Dev 

Festa del naixement del Guru Nanak Dev Ji, 
processó religiosa organitzada per la 
comunitat Sikh de Barcelona.  

Sikh Gurudwara 
Gurdarshan Sahib 

C. Hospital 

26/11/2018 26/11/2018 
10:00-
14:00 

Raval 
Dia internacional 
Violència Dones 

Performance i acte participatiu, s'engala 
l'estatu dels Jardins amb flors de paper. 
Actuació de Dona Gospel i espectacle de 
dansa. Lectura de lemes en contra violències 
masclistes i minut de silenci. Enlairada de 
globus. 

Diàlegs Dona + 
Taula Dona Raval 

Jardins Rubió i 
Lluch 

29/11/2018 10/01/2019 
10:00-
22:00 

Raval 
Activitats 
nadalenques. (2) 

Dinamització de la pl al voltant de l'arbre: 
Nadales, xocolatada, xerrades, taller zumba i 
activitats musicals. 

Ass. De 
Comerciants Fem 
Raval 

Pl. dels Àngels 
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20/10/2018 20/10/2018 
10:00-
22:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

5è Aniversari  
Activitats durant tot el dia amb motiu del 5è 
aniversari de la gestió comunitària del Casal 
de barri Pou de la Figuera 

Federació gestió 
comunitària Casc 
antic 

Pou de la Figuera 

22/10/2018 25/10/2018 
18:00-
21:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Dinamització Pou 
de la Figuera 

Activitats ludicoesportives. Fundació Adsis Pou de la Figuera 

27/10/2018 27/10/2018 
09:30-
13:30 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Cercavila de 
Gegants 

Cercavila de gegants per els carrers del Casc 
Antic, s'iniciarà amb un esmorzar a la Pl. 
Sant Pere.  

Colla Gegants Sant 
Pere Puel·les 

Itinerant 

27/10/2018 27/10/2018 
17:00-
22:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Ballada de 
Gegants Històrics 

XVª Ballada de gegants històrics. Enguany hi 
haurà la visita dels gegants de la ciutat 
d'Igualada 

Ass. Colla 
Gegantera del 
Casc Antic de 
Barcelona 

c. Argenteria, c. 
Princesa, c. 
Montcada, Pg del 
Born, c. Santa 
Maria i Pl. Santa 
Maria.  

27/10/2018 27/10/2018 
10:00-
12:30 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Descobriment 
placa primer 
trajecte tren 
BCN-Mataró 

Parlaments d'autoritats i actuacions de 
grups corals d'escoles del Districte 

Districte de Ciutat 
Vella 

c. Doctor Aiguader 

29/10/2018 31/10/2018 
18:00-
21:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Dinamització Pou 
de la Figuera 

Activitats ludicoesportives Fundació Adsis Pou de la Figuera 



 
 

 

27 
 

31/10/2018 01/11/2018 
21:00-
00:30 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Correfoc Fot-li 
Castanya 

Correfoc Fot-li Castanya, correfoc infantil a 
les 21h i correfoc adult a les 22:30h 

Ass. Colla Diables 
Casc Antic BCN 

Correfoc infantil: 
Pg Born/Rec, Pl 
Montcada, c. 
Sombrerers, Pl 
Santa Maria, c. 
Espaseria, c. Ases, 
c. Esparteria, c.Rec 
, Pg Born, Fossar 
de les Moreres. 
Correfoc adult: Pl. 
Comercial, 
Comerç, Rec, 
Assaonadors, 
Marcús, 
Montcada, Cremat 
Gran, Jaume 
Sabartes, Hostal 
de Sant Antoni, 
Triangle, Rec, Pg 
Born, Fossar de les 
Moreres.  

09/11/2018 09/11/2018 
21:00-
23:59 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Festival EH Sona 
2018 

Concert inaugural del Festival Eh Sona 2018 
(21º edició) 

Centre Cultural 
Euskal Etxea 

Pg. del Born 

10/11/2018 10/11/2018 
18:00-
21:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Cercavila del 
Seguici Popular 
de Barcelona 

25 anys de la recuperació de 5 figures del 
Seguici Popular Barcelona: la Víbria, 
Cavallets Cotoners, Bou , Tarasca, Lleó . 
Cercavila al voltants de la Catedral d el Nova 
a pl Rei, mostra de ball. Concert karaoke's 
band. 

Fed. Entitats 
cultura popular i 
tradicional  

Pl. Comercial  
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15/11/2018 15/02/2019 
18:00-
21:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Dinamització Pou 
de la Figuera 

Activitats lúdico-esportives. Activitats 
trimestrals.  

Fundació Adsis Pou de la Figuera 

22/11/2018 22/11/2018 
16:00-
21:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Festa del Vi 
Novell i arribada 
Vi Jove 

Festa Vi i Novell arribada Vi Jove, mostra de 
diferents cellers i comerços del barri de la 
Ribera, c Agullers, Canvis Nous, Canvis Vells, 
Caputxes, Consellers 

Negociants SLU c. Agullers 

23/11/2018 24/11/2018 
10:00-
23:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Vi i Gastronomia 
a Santa Caterina 

Fira de vi i Gastronomia al voltant del 
mercat de Santa Caterina 

Ass. De veïns i 
comerciants del 
voltant del Mercat 

Av. Francesc 
Cambó 

23/11/2018 23/11/2018 
17:00-
20:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Celebració Forn Celebració per obertura forn 
Aleni Alimentos 
SLU 

Pg Born 

24/11/2018 25/11/2018 
15:00-
21:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Pintabarri 
Activitat pinutra sobre fustes en forma 
d'hexàgons 

Art and Coop c. Freixures 

24/11/2018 24/11/2018 
10:00-
15:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Dia Contra la 
Violència 
Masclista  

Diferents tallers per a joves i activitats de 
diverses entitats de dones. Vermut Popular 

Associació de 
Veïns del Casc 
Antic 

Pou de la Figuera, 
Pl. Mestres Casals i 
Martorell 

24/11/2018 24/11/2018 
17:00-
18:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Cercavila 
Feminista 

Cercavila Feminista Mercat de Santa 
Caterina, Av. Francesc Cambó, c. Fonollar, c. 
Jaume Giralt, Casal de Barri Pou de la 
Figuera, Casal de Joves Palau Alòs.  

Casal Joves Palau 
Alòs 

Itinerari 
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30/11/2018 30/11/2018 
17:00-
19:00 

St. Pere, 
Sta Cat i La 
Ribera  

Juguem al carrer: 
Festa del Circ 

Projecte comunitari per tal de promoure el 
teixit de barri i implicar famílies i infants en 
les mateixes activitats 

Fundació Comtal Pou de la Figuera 

 

20/10/201
8 

20/10/2018 
11:00-
22:00 

Gòtic 
Jornades de 
comerç 

Mostra de comerç al carrer 
Ass. VIC carrer 
Comtal 

C. Comtal 

20/10/201
8 

20/10/2018 
21:00-
23:00 

Gòtic 
Homenatge 
Ocaña 

Homenatge a l’artista Ocaña. De 20:30 a 
21:30, la Banda de música de Cantillana farà 
una volta a la font de la Plaça Reial i 
interpretarà les 3 peces davant de l'Ocaña. 
L'himne a la Pastora, l'himne a l'Asunción 
i  una sevillana. Els porxos del Restaurant 
Ocaña estaran vestits com una caseta de 
feria. Després del pica a pica es faran uns 
concerts al Porxo fins les 23h 

Cafè Restaurant 
Ocaña 

Pl. Reial 

22/10/201
8 

22/10/2018 
17:00-
18:00 

Gòtic 

Descoberta 
faristol memòria 
plaça de Sant 
Felip Neri. 

Acte de descoberta d'un faristol de 
memòria a la plaça de Sant Felip Neri, 
bombardejada l'any 1938.  

Districte de Ciutat 
Vella 

Pl. Sant Felip Neri 

26/10/201
8 

26/10/2018 
18:00-
22:00 

Gòtic 
Inauguració 
Botiga a La 
Rambla 

Inauguració d'una botiga a La Rambla 
MasVision Grupo 
Optico SA  

La Rambla 
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26/10/201
8 

28/10/2018 
16:00-
01:00 

Gòtic 
Castanyada Barri 
St. Just 

Castanyada barri St Just 
Ass. Amics Barri St. 
Just 

Pl. Sant Just 

27/10/201
8 

27/10/2018 
11:30-
13:30 

Gòtic Street Virayoga 
És un esdeveniment gratuït que pretén 
difondre la pràctica del Virayoga a la ciutat 
de Barcelona.  

Ass. Veïns i 
Comerciants de la 
Pl. Reial 

Pl. Reial 

30/10/201
8 

30/10/2018 
11:00-
15:00 

Gòtic 
Entrenament de 
vehicles 
autopropulsats 

Performance en forma de competició, cursa 
de petits vehicles propulsats  

ELISAVA 
Pl. Joaquim Xirau i 
Palau 

09/11/201
8 

09/11/2018 
11:00-
15:00 

Gòtic 
Entrenament de 
cotxes 
autopropulsats 

Performance en forma de competició, cursa 
de petits vehicles propulsats  

ELISAVA 
Pl. Joaquim Xirau i 
Palau 

11/11/201
8 

11/11/2018 
11:00-
14:00 

Gòtic 
Activitat Cloenda 
Setmana de 
l'Àlbum 

Cloenda de la Setmana de l'Àlbum, activitat 
lúdica amb autors, editors, il·lustradors. 
Conta-contes i música. 

Ass. Amics i 
Comerciants Plaça 
Reial 

Pl. Reial 

16/11/201
8 

16/11/2018 
16:30-
20:15 

Gòtic 
Inauguració 
Plaça Carme 
Simó  

Inauguració de la Plaça Carme Simó  
Districte de Ciutat 
Vella 

c. Sotstinent 
Navarro 

20/10/201
8 

20/10/2018 
08:00-
20:00 

Barcelonet
a 

#1000 Raons 
Esdeveniment familiar per la recerca del 
càncer de mama de l'Hospital del Mar.  

Ass. Locals del 
Front Marítim de 
Barcelona 

Pg. Marítim 
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27/10/201
8 

27/10/2018 
12:00-
14:00 

Barcelonet
a 

Espectacle 
Districte Cultural 
i Dansa 

Espectacle de Dansa al carrer Conreria.  
Centre Cívic 
Barceloneta 

Pl. Hilari Salvadó 

30/10/201
8 

30/10/2018 
16:00-
18:30 

Barcelonet
a 

Acte inaugural 
curs 
EntreNosaltres  

Acte inaugural del curs del projecte 
comunitari Entre Nosaltres, de lleure 
saludable i prevenció amb joves.  

Ass. Barcelona 
Alerta 

Platja 

31/10/201
8 

31/10/2018 
18:30-
20:00 

Barcelonet
a 

Rua de 
Halloween 

Rua de Halloween pel barri, sortint de Pl. 
Poeta Boscà 

AMPA CEIP 
Mediterrània 

Itinerant 

31/10/201
8 

31/10/2018 
16:30-
20:00 

Barcelonet
a 

Castanyada 
Popular 

Festa de la Castanyada per a tots els infants 
del barri 

AAVV de l'Òstia Pl. Poeta Boscà 

01/11/201
8 

04/11/2018 
9:00-
20:00h 

Barcelonet
a 

Mostra de 
manualitats 
GAMAR 

Mostra de manualitats del 4t trimestre 
GAMAR. 1,3,4 de novembre 

G.A.M.A.R Pg. Marítim 

24/11/201
8 

24/11/2018 
18:00-
20:30 

Barcelonet
a 

Activitat familiar Activitat familiar per gaudir en família 
Església Baptista 
Barceloneta 

Pl. Poeta Boscà 

24/11/201
8 

24/11/2018 
12:00-
14:00 

Barcelonet
a 

Districte Cultural 
i Dansa 

Espectacle Districte cultural i dansa: 12h. 
Envà Cia. Amer i Àfrica 13h Conseqüències 
Cia. Moveo 

Centre Cívic 
Barceloneta 

Pl. Hilari Salvadó 
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25/11/201
8 

25/11/2018 
12:00-
13:00 

Barcelonet
a 

Dia contra la 
violència vers les 
dones. 

12h: acció artística de dansa contemporània 
del col·lectiu Deria + Rectificadora. 12.15h: 
Lectura del manifest i minut de silenci en 
record de les dones assassinades  

Taula d’equitat de 
gènere de la 
Barceloneta  

C. Conreria 
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INFORME  

 

IMPLEMENTACIÓ I RESULTATS DE 

L’ACORD DEL CONSELL 
PLENARI DE MAIG DE 2018 
RELATIU A LA IMPLANTACIÓ D’UNA 

CAMPANYA EXTRAORDINÀRIA 
D’ESTIU PER A CIUTAT VELLA 
PER A ABORDAR LA 
PROBLEMÀTICA DE VENDA DE 
DROGUES, CONVIVÈNCIA I 
SEGURETAT AL DISTRICTE  

 

 

10 de desembre de 2018 
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Aquest informe conté una sistematització de les actuacions realitzades en relació a l’acord del 

consell plenari de maig de 2018 relatiu a la implantació d’una campanya extraordinària d’estiu 

per a Ciutat Vella per a abordar la problemàtica de venda de drogues, convivència i seguretat 

al districte.  

Amb el present informe es complementa la informació proporcionada en els informes de 

seguiment elaborats en ocasió a les sessions de la Comissió de seguiment de la problemàtica 

de venda de drogues al Raval establerta el 2017 (disponibles a la web del Districte: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-

problematica-de-les-drogues-al-raval_664145).  

Diverses mesures contingudes en aquest Pla de Xoc ja es venien implementant des de la 

primavera de 2017 (els informes relatius estan disponibles a la web del Districte: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-

problematica-de-les-drogues-al-raval_664145).   

1. Diagnòstic  

El districte de Ciutat Vella, tant per la seva centralitat i capacitat d’atracció com per la seva 

configuració social i densitat, és un territori enormement complex de gestionar, especialment 

durant el període d’estiu.  

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-problematica-de-les-drogues-al-raval_664145
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-problematica-de-les-drogues-al-raval_664145
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-problematica-de-les-drogues-al-raval_664145
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-relacio-a-la-problematica-de-les-drogues-al-raval_664145
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En l’àmbit privat, tenim un parc d’habitatge envellit, poc renovat i no sempre amb condicions 

adequades d’habitabilitat, el que fa que sovint l’espai públic sigui una extensió del propi 

domicili. A això es suma una creixent pressió immobiliària i la manca de legislació efectiva per 

fer-li front que afavoreix les males pràctiques en el camp de l’habitatge. Per altra banda, la 

creixent especialització en el sector de l’oci i el turisme ha portat a que cada cop més ens 

trobem amb uns carrers i places freqüentment saturats de visitants, activitats comercials sense 

una comunitat habitual i d’activitats a la via pública i sobre ocupat per terrasses, vehicles de 

mobilitat personal o puntualment per la venda ambulant no autoritzada, entre d’altres, que 

fan que l’equilibri entre la vida veïnal i els usos que es fan de l’espai públic sigui difícil, 

especialment als mesos amb més intensitat turística i a les zones on es concentra l’oci nocturn. 

A tall d’exemple, s’estima que de la totalitat de turistes que han  visitat Barcelona a l’estiu de 

2018, la pràctica totalitat han passat una bona part del seu temps a Ciutat Vella, el que 

planteja reptes importants de gestió de l’espai públic i la neteja. És una problemàtica que ja 

s’estén durant tot l’any. Tot plegat sense oblidar que ens trobem al districte més divers de la 

ciutat i que a més concentra un volum significatiu de població en situació de vulnerabilitat, en 

la mesura que Ciutat Vella segueix sent un dels districtes amb una renda per càpita més baixa 

de Barcelona.  

Per altra banda, l’últim any, i després d’anys d’estabilitat en les xifres de fets coneguts per la 

policia, s’ha detectat al districte un augment dels furts i els robatoris. Cal destacar que no és 

una tendència només de Ciutat Vella, sinó que es un fenomen que es reprodueix també a la 

resta de Catalunya, particularment aquest 2018. Com a factors que han influït en aquesta 

situació, tenim per una banda la situació d’alerta antiterrorista prèvia i posterior a l’atemptat 

del 17A, que ha modificat la assignació de recursos i el desplegament operatiu per fer front a la 

prevenció i vigilància en aquesta matèria. Per l’altra banda l’impacte de la situació política 

catalana ha incrementat més de doble les mobilitzacions i concentracions, requerint per tant, 

més recursos policials tant de Mossos d’Esquadra (ordre públic) com de Guardia Urbana 

(control de tràfic), alhora que s’ha paralitzat la política de seguretat arran de la intervenció del 

Govern de la Generalitat amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola.  

Tot i aquestes limitacions, l’activitat policial també ha augmentat: les detencions creixen un 

21% i les investigacions en un 14.5%. Tanmateix, aquests esforços no compensen l’augment de 

fets, ja que els jutjats no poden donar sortida la gran quantitat de fets detectats, amb una gran 

acumulació de judicis i el conseqüent endarreriment. En aquest sentit, els judicis immediats 

s’estan assenyalant, a hores d’ara, per juny/juliol de l’any vinent, amb un marge de 9 mesos 

entre la detecció dels fets i la imputació o detenció, i l’enjudiciament dels responsables. 

Aquesta situació fa que molts dels delinqüents habituals vegin marge per continuar duent a 

terme les seves activitats. S’estan impulsant iniciatives com imputar delicte continuat (portem 

14 intervencions) o associació criminal per veure la seva efectivitat en la dissuasió delictiva, 

però els resultats són encara embrionaris. També es va demanar des de l’Ajuntament 

l’obertura d’un nou jutjat de guàrdia per judicis immediats per poder desbloquejar aquesta 

situació.  



 
 

 

36 
 

En quant a la problemàtica de les drogues, les dades existents relatives al consum d’heroïna a 

nivell de ciutat mostren una notable estabilitat en els darrers anys, amb un volum molt inferior 

a la que es registrava a finals del segle XX i principis del XXI. Així ho mostren les dades diàries 

de seguiment que recullen els Centres d’Atenció i Seguiment de drogodependències existents 

a Barcelona (informació del nombre de xeringues recollides a la via pública o del nombre de 

persones que inicien un tractament per consum de drogues injectades, que està en mínims 

històrics –passant de 902 l’any 1997 a 267 l’any 2017 pel que fa a les recaigudes, i de 391 a 

només 75 pel que fa als tractaments nous: més del 90% de les persones ateses al CAS són 

conegudes pels serveis).  

Tanmateix des de l’estiu de 2015 s’ha incrementat la demanda d’actuacions relacionades amb 

el tràfic i el consum de drogues a Ciutat Vella i en particular al barri del Raval. Tot i que la 

presència de tràfic i consum de drogues ha estat una constant històrica a aquesta part de la 

ciutat, no és menys cert que determinades substàncies i formes de consum pateixen canvis i 

això s’ha produït a la ciutat de Barcelona en els darrers dos anys, en els que s’ha donat un 

canvi de paradigma en la dinàmica del tràfic de drogues. Els canvis en la distribució i la venda –

i de retruc, del consum– de drogues il·legals han repercutit especialment al barri del Raval, a 

més d’altres municipis de l’entorn com és el cas de Badalona. L’increment en unes zones amb 

una major població flotant ha estat acompanyat del descens en altres, i per exemple, hem vist 

com han minvat els indicadors de consum a altres zones de Barcelona on anteriorment es 

detectava més fortament aquesta problemàtica, com ara Sant Andreu o Nou Barris. En el cas 

del Raval, els canvis s’han concretat en un augment de l’estratègia de venda de petites 

quantitats a l’interior de locals i habitatges situats en escales de veïns, amb el consegüent 

impacte en el veïnat. El canvi de paradigma s’orienta a dificultar la intervenció policial i 

l’obtenció de proves de l’activitat il·lícita, traslladant les transaccions il·legals del carrer als 

habitatges. La venda es produeix a domicilis, amb poc quantitat disponible, la qual cosa implica 

la necessària autorització d’un jutge per poder entrar al pis, i la baixa repercussió legal cap als 

responsables de la substància incautada. 

A aquest factor es sumen d’altres qüestions que responen a dinàmiques supranacionals, o a la 

situació del mercat immobiliari, en tant que la venda de droga és un fenomen complex que no 

té una única explicació. En el barri del Raval, en concret, la forta especulació i la històrica 

manca de conservació dels habitatges ha fet que hi hagi pisos en els que propietaris, 

especialment aquells que contemplen l’habitatge com una inversió i no com un bé fonamental, 

no es fan càrrec de la seva gestió. Les ocupacions són fàcils de portar a terme perquè es tracta 

de finques molt antigues sense mesures de protecció passiva i sovint els titulars són entitats 

bancàries, fons d’inversió o particulars que no les destinen a cap ús. Per això la mobilització 

dels pisos buits i/o ocupats amb finalitats delinqüencials ha estat una de les estratègies 

fonamentals per a afrontar aquesta problemàtica d’arrel.  

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

mostren el caràcter estacional del problema, amb augments durant els mesos d’estiu. Així, en 

l’indicador utilitzat per mesurar l’impacte del consum endovenós de drogues a l’espai públic 

(xeringues recollides a l’espai públic), en el global del període del que tenim dades hi ha una 
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disminució important: si l’any 2005 es recollien mensualment prop de 13.000 xeringues als 

carrers de Barcelona, enguany se’n recullen al voltant de 2.300 (reducció del 82%). Aquesta 

reducció es vincula a la implantació del model d’atenció integral a les drogodependències a la 

ciutat des de l’any 2004, en què es van anar obrint progressivament diferents Centres 

d’Atenció i Seguiment (CAS) d’abordatge de les drogodependències. A Barcelona hi ha 14 CAS 

distribuïts per tots els districtes de la ciutat, dels quals 7 ofereixen la cartera de serveis 

completa, incloent tant els tractaments de les drogodependències com programes de reducció 

de danys (Baluard i Lluís Companys a Ciutat Vella, Sants, Sarrià, Vall d’Hebron a Horta-

Guinardó, Garbivent a Sant Andreu, i el Fòrum a Sant Martí). 

A Ciutat Vella es troben 3 vegades menys xeringues que fa uns anys, si bé als anys 2016 i 

sobretot 2017 si que s'observa un increment respecte una major estabilitat als anys 

precedents (figura 1). Aquest impacte a l’espai públic respon a factors complexos i per tant és 

variable i va oscil·lant mes a mes. L’any 2017, el pic màxim va ser en el mes de juliol, i des de 

llavors s’ha donat una reducció continuada fins a final d’any tant a nivell de ciutat com del 

districte de Ciutat Vella. Durant el 2018 tot i el manteniment del patró estacional de 

creixement a l’estiu, el volum de xeringues recollides ha estat significativament menor que 

l’any anterior. 

Figura 1. Evolució de les xeringues recollides a la via pública segons barri i any. Barcelona 2004 
- 2018.  

 

Des d’una perspectiva policial, abordar la problemàtica dels pisos delinqüencials al Raval 

comporta grans dificultats. En primer lloc és un àmbit en què la coordinació i cooperació 

interinstitucional i interdepartamental és imprescindible. El cos de Mossos d’Esquadra és el 

que legalment té la titularitat de la competència en matèria d’investigació de delictes a la 

ciutat, i en particular de les infraccions contra la salut pública. La Guàrdia Urbana (GUB), per la 

seva banda, té la responsabilitat de col·laborar amb els Mossos d’Esquadra en matèria 

d’investigació. En la salut pública, les unitats territorials d’ambdós cossos policials treballen 

conjuntament, col·laboració que és positiva i està donant molt bons resultats.  

La presència policial esdevé un element fonamental per reduir l’impacte d’altres delictes i 

conductes incíviques associades a la venda i consum de drogues. Així mateix el contacte diari 
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amb la ciutadania tant per a la detecció com el retorn dels procediments policials es 

imprescindible per millorar les tasques d’investigació i contribuir a millorar la sensació 

d’inseguretat. També s’estableixen estratègies entre els diferents serveis salut, policia, 

treballadors/es socials, veïnat i consumidors de drogues, per no afectar negativament les 

estratègies de rehabilitació i recuperació d’usuaris/es. 

En segon terme, i donat que la venda de droga es realitza a l’interior d’habitatges, resulta 

imprescindible aconseguir una autorització judicial que permeti l’entrada policial. El caràcter 

especialment protegit del domicili a la legislació vigent fa que els tràmits per aconseguir 

aquesta ordre judicial d’entrada siguin llargs i requereixin d’una sòlida fonamentació. Així, es 

requereix d’un període intens d’acumulació de càrrega de prova per aconseguir aquesta 

autorització, amb manifestacions dels compradors i identificació dels autors del fets. Aquesta 

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

s’investiga i pel fet que s’ha de treballar combinant la presència de policia de paisà amb la 

presència uniformada, ja que la detecció per part dels autors fa que sovint abandonin la 

pràctica i es traslladin a un altre lloc.  

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

compte que la consideració en molts casos com a domicili del pis on es fa l’activitat il·legal, fa 

que no sigui inhabitual que un cop posats en llibertat els autors dels fets aquests tornin al 

mateix lloc, o el pis sigui ocupat de nou per altres persones, fet que provoca la sensació entre 

els veïns que l’acció de la policia no ha estat efectiva. En aquest sentit, és clau la coordinació 

de les investigacions en matèria de salut pública amb els processos de desallotjament (que 

requereixen d’un procés judicial específic i diferenciat, fruit d’una denúncia interposada per la 

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

dels pisos per a que siguin utilitzats com a habitatge.  

2. Antecedents 

D’acord amb aquestes tendències mencionades, els darrers anys s’han anant incrementant les 

actuacions relacionades amb totes aquestes problemàtiques.  

a) Aprovació de la mesura de govern del Programa pel foment de les relacions de proximitat i 

el veïnatge a les escales de veïns i a l’espai públic (conegut com a Pla de veïnatge de Ciutat 

Vella 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/mesura_govern_pl

a_de_veinatge.pdf ) al plenari de març de 2017. Aquest pla ha implicat l’augment dels 

recursos dedicats a la gestió de l’espai públic i la intervenció als habitatges, incorporant un 

equip format per professionals de perfils diferents, que s’afegeix als serveis habituals ja 

existents i als reforços que s’implanten en període d’estiu. Això permet 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. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/mesura_govern_pla_de_veinatge.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/sites/default/files/plenari/mesura_govern_pla_de_veinatge.pdf
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L’actuació es planteja des d’un punt de vista proactiu, treballant a peu 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. 

b) Respecte la problemàtica de venda i consum de drogues a Ciutat Vella:  

 Des del 2016 s’han anat reforçant progressivament els recursos de salut del districte.  

o S’ha augmentat l’equip d’educadors/es de carrer de salut: s’ha passat de tenir 

10 educadors/es per a Ciutat Vella abans de l’estiu de 2016 a 23 a l’actualitat. 

Amb l’ampliació es cobreixen torns durant el matí, la tarda i la nit, inclosos els 

caps de setmana. 

o S’ha ampliat els horaris del Centre d’atenció a drogodependències del Raval 

(CAS Baluard): 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.  

o Des d’octubre de 2017 el CAS Baluard es va traslladar a la seva ubicació actual 

a l’Avinguda Drassanes i va ampliar la seva cartera de serveis fins a oferir una 

atenció integral, incorporant els programes de tractament de les addicions de 

qualsevol tipus de drogues al programa de reducció de danys que era el servei 

que proporcionava anteriorment. Es va licitar també un nou contracte que 

incloïa clàusules socials de millora, el qual es va fer efectiu a data de gener de 

2018, implicant una ampliació dels recursos humans del CAS (un increment de 

la plantilla d’un 22,5%, passant de 40 a 49 treballadors/es en dos torns) i un 

increment de 800.000 euros / any en la despesa. El trasllat ha suposat també 

comptar amb unes instal·lacions més àmplies i amb capacitat per atendre un 

30% més de pacients. 

o En previsió del trasllat del CAS i per a abordar les problemàtiques de 

convivència generades als Jardins de les Voltes d’en Cirés, situats davant de 

l’equipament, també es va impulsar la reurbanització d’aquest espai en el 

marc del Pla de barris Raval sud- Gòtic sud, actualment en procés d’obres i 

amb una inversió de 950.000€.  

 A mitjan 2017 es va elaborar un Pla de xoc específic i integral per a sistematitzar i 

reforçar les actuacions engegades en aquesta matèria. El pla articula intervencions en 

el camp de l’habitatge, l’espai públic, la prevenció i la seguretat, i va implicar una 

inversió global d’uns 490.000 euros el 2017. En concret, ha suposat:  
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o Dotació de recursos humans al Districte per a gestionar el programa de 

drogues –promovent la coordinació interna i la relació amb el veïnat en 

aquest tema- i impulsar la detecció de pisos buits, per tal d’identificar finques 

vulnerables i contactar amb els propietaris dels habitatges buits per 

aconseguir mobilitzar-los i impedir que caiguin a mans dels que els ocupen de 

forma instrumental per traficar amb substàncies prohibides. 

o Increment de la presència uniformada a les zones més afectades pel tràfic de 

drogues i potenciació de les investigacions aprofitant les estructures supra-

territorials de CME, GUB i CNP. Alhora, 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 mes d’abril de 2018 el reforç policial havia 

suposat globalment una inversió de 9.500 hores de servei (6.500 

extraordinàries i 3.000 ordinàries de complement del Grup de Delinqüència 

Urbana de GUB). També s’ha impulsat la comunicació i intercanvi amb el 

veïnat.  

o Tancament de pisos: L'any 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.  

Figura 2. Entrades conjuntes a domicilis en matèria de salut pública al 
districte de Ciutat Vella. Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Ciutat Vella. 
2014-2017 

 

o Impuls de la comunicació i cooperació amb l’àmbit judicial per tal de fer 

entendre l’especificitat de la problemàtica i facilitar i agilitzar l’autorització 

d’aquest tipus d’entrades i perquisicions. En el darrer any s’ha aconseguit una 

significativa millora en aquest àmbit.  

o Definició com a àrees d’atenció especial de les zones més afectades per la 

presència de pisos i locals de venda, en les que s’han dut a terme auditories 

de les problemàtiques d’espai públic i manteniment i s’han implementat 

actuacions de millora del paviment, enllumenat, neteja, etcètera. La 
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delimitació concreta de les àrees s’ha anat revisant en funció de com ha anat 

evolucionant la problemàtica, actualment es compta amb 5 àrees.  

o Augment de l’horari de la sala Baluard i els recursos destinats a la detecció i 

prevenció. L’ampliació de l’horari de la sala Baluard comença a l’estiu de 

2017, en què la sala va passar d’obrir a les 9am a fer-ho a les 7am. Aquesta 

ampliació d’horari va venir acompanyada de l’increment d’educadors de salut 

prèviament citat.   

o Posada en marxa d’un espai de seguiment i rendició de comptes: la Comissió 

de seguiment sobre la problemàtica de la venda de drogues al Raval, amb 

periodicitat trimestral, reuneix 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. S’han celebrat ja 5 

sessions (el 17 d’octubre de 2017, i el 18 de gener, 18 d’abril, 18 de juliol i 6 

de novembre de 2018). 

 

3. Acord de Plenari de maig de 2018  

Addicionalment, al Plenari municipal de maig de 2018 es va aprovar un acord polític amb el 

Partit Demòcrata i ERC, que va suposar un impuls addicional a les actuacions a realitzar a 

Ciutat Vella en el període d’estiu de 2018. Aquest acord va consolidar el pla de xoc de drogues 

i alhora va preveure reforços addicionals en altres qüestions, tant pel que fa a la presència de 

Guàrdia Urbana, la gestió i cura de l’espai públic i la convivència, i la intervenció en relació a 

l’oci nocturn. El reforç no es va circumscriure al Raval sinó que abastava també altres parts del 

districte.  

L’acord de Plenari preveia un reforç extraordinari en matèria de:  

1. Intervenció a l’espai públic per abordar problemes de convivència, fer tasques 

preventives davant els incompliments i garantir el descans veïnal, mitjançant el pla 

de veïnatge  

2. Reforç del pla de xoc integral contra la venda de drogues a Ciutat Vella en les seves 

vessants d’intervenció en l’àmbit de la salut, la seguretat, l’habitatge, la neteja i 

millora de l’espai públic, la comunicació i la participació.  

3. Implantació d’un pla específic al parc de la Ciutadella i al conjunt del districte de 

Ciutat Vella per evitar la pernocta al carrer i la venda ambulant, així com garantir la 

convivència.  
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4. Coordinació interinstitucional per a complementar l’actuació municipal en tots 

aquells àmbits que són competència del govern de la Generalitat i el govern 

espanyol (en relació als cossos de seguretat, i a l’àmbit judicial i de l’habitatge 

especialment, en les qüestions que escapen a les competències i recursos de les 

policies locals).  

En total es preveia una despesa de 4,8 milions d’euros.  

4. Valoració dels resultats  

4.1 Pla integral contra la venda de drogues  

a) SALUT 

El pla de xoc ha permès ampliar l’horari de l’espai de reducció de danys del Centre d’Atenció i  

Seguiment a les Drogodependències Baluard durant 24 hores durant el període entre l’1 de 

juliol i el 9 de novembre. Aquesta ampliació dels horaris d’atenció va suposar un increment de 

la plantilla de treballadors del recurs, que ha passat de comptar amb 52 professionals a 

comptar-ne amb 62, i ha permès analitzar en detall els fluxos de les persones usuàries, i els 

seus perfils i les necessitats.  

A data de 10 de novembre ha deixat d’estar obert 24 h per a consolidar un horari de 7 del matí 

a 24h de la nit, donat que se va constatar que al voltant del 70% dels consums nocturns es 

produeixen abans de les 00.00 hores.  

Posteriorment a l’operatiu Bacar, es duu a terme un seguiment setmanal de l’evolució del 

consum al districte, per tal de reorientar als usuaris/es als equipaments existents i de 

dimensionar sempre que calgui els serveis disponibles.  

 

b) SEGURETAT  

De forma complementària al treball d’investigació, el mes de març de 2018 es va posar en 

marxa un nou conjunt d’actuacions intensives de la Guàrdia Urbana que fins a novembre han 

suposat 13.600 hores de servei per a incrementar la presència de dotacions uniformades a les 

zones planificades, per a contribuir a millorar la seguretat als entorns de les zones més 

afectades pel tràfic de drogues.  

Aquest reforç s'ha efectuat els set dies de la setmana en diferents torns, fent servei de 

vigilància a l'espai públic i intervenint en cas de detectar tràfic de drogues o qualsevol altre 

problemàtica. Des del l'1 de juny de 2018 es va afegir una dotació amb presència estable a les 

immediacions de la Sala Baluard. 
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A banda, cal ressaltar la incorporació de 56 nous agents a la Guàrdia Urbana del Districte 

aquest estiu per tal de millorar les accions de prevenció i dissuasió als carrers, del total dels 

106 de la nova promoció que va entrar al juny.  

Pel que fa a la intervenció específica en pisos i locals vinculats a la venda de drogues, durant 

l’any 2018 (fins a data de 22 d’octubre 2018) s’havia entrat judicialment a 59 pisos, i 

detingut/investigat a 79 persones.  

La problemàtica de la venda de drogues a Ciutat Vella, específicament, al barri del Raval, havia 

estat tractada en les diferents Juntes Locals de Seguretat de Ciutat Vella, així com en les Juntes 

Locals de Seguretat de ciutat que s’han celebrat en els últims anys per tal de poder 

incrementar la coordinació i cooperació interinstitucional per abordar una problemàtica que 

sens dubte, excedeix les competències municipals. El 29 d’octubre es va dur a terme un 

macrooperatiu conjunt entre Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, l’operació Bacar, en la qual 

es van desplegar al voltant de 700 mossos i uns 150 guàrdies urbans per tal de dur a terme 40 

entrades simultànies a domicilis i locals al Raval, Gòtic, altres barris de Barcelona, Badalona i 

Hospitalet relacionats amb una xarxa criminal de distribució de drogues concreta. En aquesta 

operació, fruit de dos anys d’investigació, es van realitzar 58 detencions i es van tancar 24 

punts de venda al districte. També hi ha 17 persones en busca i captura i 18 persones han 

ingressat a presó.  

Sumant el macrooperatiu i la feina realitzada anteriorment, per tant, fins al moment el 2018 

s’havia intervingut en 83 locals i pisos de venda al districte.  

Taula. Entrades conjuntes a domicilis en matèria de salut pública al districte de Ciutat Vella. 

Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Ciutat Vella. Gener – novembre 2018 

 Domicilis  Detinguts  Presó 

Raval  53 60 4 

Barceloneta 6 8 3 

Gòtic 11 15 0 

Sant Pere 0 0 0 

Bacar 31 58 18 

Total 101 141 25 

 

Si fem una mirada conjunta als darrers dos anys es pot observar el volum de la feina realitzada, 

globalment el treball realitzat conjuntament per l'equip d'investigació del cos de Mossos 

d’esquadra – Guàrdia urbana de Barcelona de Ciutat Vella, s’ha concretat en 147 entrades a 

domicilis i locals en matèria de salut pública i en la detenció de 201 persones, de les quals 32 
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han entrat a presó. Cal distingir entre els locals i habitatges popularment coneguts com a 

narcopisos, aquells on es produeix venda i consum de droga generalment per via intravenosa, i 

els locals i pisos de distribució, com aquells intervinguts al barri de la Barceloneta i a la resta de 

barris del districte, on no es produeix consum intravenós.  

Figura 3. Entrades conjuntes a domicilis en matèria de salut pública al districte de Ciutat Vella 

per barris. Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana de Ciutat Vella. 2017 – 2018 (gener-octubre) 

 

Posteriorment a partir de l’1 de novembre s’han desplegat dispositius de reforç de la 

presència policial a Ciutat Vella per prevenir augmentar la presència uniformada i de paisà, 

noves ocupacions, controlar que no es traslladi el fenomen a altres barris i incrementar les 

intervencions en delictes i incivisme.  

El cos de Mossos d’Esquadra està implementant el dispositiu Ubiq mitjançant la redistribució 

d’efectius des d’altres serveis de la ciutat i unitats centralitzades. Així mateix, la Guàrdia 

Urbana ha posat en marxa el dispositiu Charly Victor, donant continuïtat al reforç d’hores 

extres i comptant amb el suport d’altres unitats de la GUB per incrementar la pressió sobre 

aquest fenomen. Així, tant la Unitat de Suport Policial, incloent la unitat canina, com la Unitat 

de Suport Diürn, faciliten la cobertura de zones i espais, que ja estan millorant de forma 

objectiva. Aquesta activitat es complementa amb l’activitat de la Unitat d’Investigació de la 

GUB i de la Policia de Barri per mantenir informada a la ciutadania de l’activitat i recollir noves 

demandes.  

Destaca també la millora de la capacitat per a tapiar i/o recuperar els pisos un cop es 

produeix la intervenció policial. S’ha treballat per a contactar proactivament amb els 

propietaris per aconseguir la col·laboració o per poder intervenir subsidiàriament en els casos 

en què sigui possible. El 2018 el 70% dels edificis o locals on s’ha intervingut al barri del Raval 

han estat recuperats, evitant que es continuï duent la pràctica delictiva al seu interior.  Per 

fer-ho possible, s’ha millorat la coordinació amb la propietat i els serveis municipals per 

possibilitar el tancament efectiu o la retornada al seu propietari. (Al 2017 aquesta xifra era del 

54%). El tapiat d’habitatges suposa una despesa addicional als serveis prestats pel districte.  
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Així mateix, el novembre l’ajuntament de Barcelona s’ha personat com a acusació popular a 

la causa judicial on s’investiga els procediments efectuats dins de l’operació Bacar per tal de 

poder donar millor seguiment a la problemàtica.  

 

Resultats de l’actuació policial 

Els resultats de l’actuació policial realitzada els podem diferenciar entre el treball de patrulla i 

el no uniformat.  

En el TREBALL UNIFORMAT s’han definit les intervencions en base a diferents zones 

d'afectació, on les zones assignades a les patrulles responen a la demanda de major presència 

policial per part dels col·lectius veïnals i a la localització de pisos prèviament detectats.  

Els recursos uniformats s'organitzen amb una patrulla de dos components per zona definida. 

Treballen 12 hores en aquesta zona contactant amb el veïnat i petit comerciant, detecten 

possibles immobles afectats per la problemàtica i actuen en els casos d'incompliment de les 

ordenances o del codi penal. 

En aquest marc, en el període març-novembre de 2018 s'han dut a terme més de 8236 

identificacions, s'ha detingut/investigat a 401 persones (la majoria per requeriments judicials; 

per furts i per apropiacions indegudes), i s'ha intervingut substàncies estupefaents a 344 

persones. També s’han detectat 104 persones que tenien assumptes pendents amb la justícia, 

i s’han aconseguit treure del carrer 32 armes blanques a prop de pisos de venda i consum. 

Destaquem la realització de 1110 denúncies administratives per infracció a les ordenances 

municipals, atès que moltes contribueixen a millorar la convivència. 

 

. 

8236

318 83 344 32 27
1110

Resum del treball uniformat
Font: Fitxes de seguiment del pla de xoc del Raval 10/03/2018 -

29/11/2018
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Com es pot veure, moltes de les detencions són per Reclamacions judicials, també s'han 

efectuat nombroses detencions per delictes sovint relacionats amb l'activitat delinqüencial 

d'aquests pisos -molts d'ells són delictes contra el patrimoni. 

Altres són ocupacions delictives on l'activitat de la Guàrdia Urbana ha evitat que es sostingués 

aquesta ocupació i ha permès la recuperació/tapiat del pis per part de la propietat. S’han dut 

a terme 21 intervencions d’aquest tipus en diferents adreces del Raval.  

En quant a la tasca del personal no uniformat, del GRUP DE DELINQÜÈNCIA URBANA (GDU). 

bàsica per poder detectar i actuar davant les infraccions penals més comunes al Raval. A la 

dissuasió que provoca el servei uniformat s’hi ha de sumar l’eficàcia del treball no uniformat. 

La majoria d'intervencions del GDU són per delicte lleu de furt, amb 315 intervencions i un 

total de 466 investigats i 24 detinguts. 

TIPUS PENAL INTERVENCIONS INVESTIGATS DETINGUTS 

Furt 315 466 24 

Apropiació indeguda 19 21 0 

Ordre de crida i cerca 15 0 15 

Salut pública 22 0 22 

Receptació 1 1 0 

Robatori amb violència 3 0 3 

 

c) HABITATGE 

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. 
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La identificació dels pisos buits va partir del cens de pisos buits realitzat per la Regidoria 

d’Habitatge i rehabilitació durant el 2017, i s’ha anat enriquint i ampliant gràcies a la 

informació proporcionada per comprovacions in situ realitzades pel Districte, la coordinació 

amb la Regidoria i la informació proporcionada pel propi veïnat i per altres serveis municipals. 

Al 2017 es va constituir un equip de detecció i mobilització de pisos buits amb una lletrada i 

una arquitecta des de juliol 2017 i 2 tècnics/es mitjans de gestió des de novembre 2017.  

Un cop detectat l’habitatge en desús l’Ajuntament cerca la informació de referència de la 

propietat (tasca no sempre fàcil ni ràpida) i s’hi contacta per a explicar la greu problemàtica 

d’accés a l’habitatge i de venda de drogues existent al barri. L’objectiu és demanar la seva 

col·laboració per a que tapiïn, en un primer moment, i posteriorment i el més aviat possible 

mobilitzin els pisos buits per afrontar aquesta problemàtica, ja sigui en el mercat lliure o 

passant a una cessió a la borsa de lloguer de l’Ajuntament. La possibilitat d’incorporar-lo a la 

borsa de lloguer implica una garantia de cobrament del lloguer, beneficis en els ajuts per a la 

rehabilitació i facilitats de tramitació a través de l’assessorament tècnic i jurídic de 

l’Ajuntament. En el cas de detectar deficiències en la conservació de pisos, es posa en contacte 

la propietat amb els serveis de rehabilitació i s’informa de les ajudes i subvencions públiques 

existents per realitzar el correcte manteniment de les finques, iniciant alhora procediments de 

sanció si s’escau. En els casos de pisos o locals identificats i que estan ocupats per a activitats 

de venda de droga es promou que es facin càrrec de la problemàtica, iniciant la denúncia de 

desallotjament en els casos en que no ho està i establint la màxima coordinació possible amb 

les intervencions policials en marxa.  

A data de 15 d’octubre de 2018, s’està treballant amb un total de 931 habitatges identificats 

en algun moment com a buits o ocupats amb finalitats de venda de drogues, en una llista 

dinàmica i canviant. Sobre aquesta base de dades es comprova i fa seguiment de la seva 

situació.  
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Figura 4. Evolució de la intervenció en habitatges en seguiment 

 

Si bé està resultant molt dificultós aconseguir les dades de contacte dels propietaris, fins al 

moment s’ha contactat amb els propietaris de 447 habitatges, en 379 habitatges s’ha pogut 

verificar que efectivament estan buits, i en 231 d’aquests s’han incorporat mesures de 

seguretat. En 36 casos s’ha aconseguit l’acord de cedir a la borsa d’habitatge assequible de 

l’Ajuntament, arribant a tenir 14 pisos ja cedits. 

Figura 5. Distribució dels habitatges en seguiment del Raval 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Propietat dels habitatges en seguiment 
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Figura 7. Estat dels habitatges en seguiment 

 

Figura 8. Propietat dels habitatges buits verificats 

 

Figura 9. Situació actual dels resultats de la gestió en habitatges buits verificats 

 

 

Figura 10. Pisos buits contactats que no han mostrat interès a cedir, segons tipus de propietat 
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En el programa d’habitatges buits de la Regidoria d’Habitatge s’han dut a terme 116 

inspeccions. Es compta amb dos expedients sancionadors per desocupació permanent en 

tràmit.  

Addicionalment, es continua amb la interlocució institucional amb les entitats bancàries i 

societats propietàries de pisos buits i/o ocupats per tal d’aconseguir mobilitzar aquests pisos. 

Es compta amb una taula de diàleg amb les entitats bancàries i s’han dut a terme reunions 

bilaterals entre entitats concretes i l’alcaldessa i/o els responsables d’Habitatge, en les quals 

s’aborda, entre altres qüestions, la mobilització de pisos, la possibilitat de compra per 

tempteig o de cessió, i les problemàtiques relacionades amb narcopisos per tal d’aconseguir la 

seva implicació en l’eradicació del fenomen. En les darreres setmanes, per exemple, s’ha 

celebrat una reunió d’alcaldia amb el BBVA.  

En quant al manteniment dels interiors dels edificis, durant el 2018 s’han obert 230 

expedients, a 40 finques del Gòtic, 133 del Raval, 17 de la Barceloneta i 40 del Casc Antic, i 

s’han dictat 99 ordres de conservació. Finalment, s’estan tramitant 10 expedients per sobre 

ocupació dels que es dictaran les corresponents ordres de cessament.  

Pel que fa als habitatges de titularitat municipal, es fa seguiment per tal d’iniciar els tràmits 

judicials en els casos en què es detecten ocupacions delinqüencials d’aquest tipus, i d’aquesta 

manera poder efectuar el més aviat possible el desallotjament dels ocupants i la recuperació 

del pis per complir amb la funció social de l’habitatge. En aquest sentit, en els darrers mesos es 

va dur a terme per primera vegada una revisió exhaustiva del conjunt del parc municipal 

d’habitatge públic de lloguer de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de 

Barcelona (IMHAB) per tal de detectar situacions irregulars. Es van visitar a tota la ciutat un 

total de 6.274 pisos un per un per comprovar els contractes i verificar i actualitzar les dades de 

les famílies usuàries, comprovant que l’habitatge municipal de lloguer s’utilitza de manera 

correcta en el 96,3% dels casos. En els casos irregulars s’han iniciat les actuacions correctores 

necessàries, incloent la interposició de demandes davant dels tribunals quan s’escau. A Ciutat 

vella es van inspeccionar 192 habitatges.  

En el cas dels pisos de propietat municipal en què s’han detectat indicis de venda de drogues 

s’han iniciat les corresponents diligències i denúncies si s’escau i es van duent a terme les 

actuacions requerides pels jutjats. Destacar que al passat març es va intervenir i tancar el pis 

de venda situat a un immoble del carrer de Reina Amàlia i que s’ha recuperat la possessió d’un 

altre dels pisos amb indicis de venda al carrer Om.  

Així mateix, en el primer semestre de 2018 l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de 

Barcelona va posar en marxa el Pla de gestió integral qualitativa de la promoció del c/Om-Arc 

del teatre que s’ha començat a implantar el juny de 2018. El Pla respon a la voluntat de 

normalitzar i assegurar la convivència en aquesta comunitat veïnal en la qual s’han denunciat 

conflictes de convivència, així com millorar la neteja, el manteniment i el bon ús de les zones 

comunes de cadascuna de les 9 escales que conformen la promoció. Inclou un reforç en la 

dedicació i els recursos dedicats per l’IMHAB a la gestió i intervenció en aquesta promoció, 
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incloent una contractació de serveis externs per a la retirada i dipòsit d’andròmines. Per 

aconseguir-ho, s’ha augmentat la freqüència de la neteja, s’han dut a terme inspeccions per a 

verificar l’estat dels habitatges i reparar desperfectes i s’ha millorat la comunicació interna i 

amb el veïnat. Fins al moment entre juny i novembre ja s’han retirat un conjunt de 1.330 kg de 

residus i 1.240 kg d’andròmines i atuells, alhora que s’ha desprivatitzat l’ús dels terrats. 

L’IMHAB ha planificat una actuació mensual de prospecció, senyalització i recollida, així com un 

contacte constant amb el veïnat. El pla de treball s’ha portat a terme sense incidències i tingut 

com a resultat una reducció considerable de les queixes veïnals i els desperfectes, no havent 

gairebé reclamacions i instàncies en referència a l’ocupació d’espais amb residus o andròmines 

o a actes de vandalisme en elements comuns (portes, intèrfons, etc.); cosa que denota el baix 

índex de reparacions dels darrers mesos. Es preveu continuar treballar amb aquestes finques 

en col·laboració amb el Servei de suport de comunitats de la Direcció de prevenció i seguretat 

de l’Ajuntament de Barcelona per a elaborar un pla de treball que permeti abordar aspectes de 

convivència, civisme, responsabilitat i organització de les diferents comunitats de veïns. 

 

d) ESPAI PÚBLIC 

En aquest àmbit l’objectiu és intervenir a l'espai públic reforçant la neteja, el manteniment, 

l’enllumenat, etc. per tal de millorar la percepció del veïnat i revertir la sensació d’inseguretat i 

degradació al barri del Raval. 

Pel que fa la NETEJA des de l’estiu de 2017 es van reforçar els serveis, incloent una especial 

atenció als espais més afectats per la problemàtica. A nivell de districte actualment es compta 

amb 38 equips d’escombrat entre torns de matí i de tarda, 11 equips per a repassar la neteja a 

pressió amb aigua dels focus de pudors i orins, i 11 de buidatge de papereres. Des del juliol de 

2018 es compta amb 2 equips per reforçar les zones més afectades del Raval i s’ha afegit 

també un equip de retirada de mobles i trastos abandonats en aquest barri. 

En relació a la recollida de xeringues, des de mitjans de juliol hi ha un equip al Raval amb 

dedicació exclusiva. Altres equips de manteniment ja han rebut la formació pertinent i se’ls 

han facilitat els estris per realitzar també la recollida quan sigui necessari; en aquests moments 

ja hi ha 3 professionals en el torn de matí i 3 professionals en el torn de tarda que han rebut la 

formació i poden realitzar aquesta tasca.  

Per altra banda, mitjançant plans d’ocupació (programes destinats a promoure la contractació 

laboral de persones aturades que tindrien gran dificultats per trobar feina al mercat obert) es 

va proveir una dotació addicional de 8 brigades de neteja per tal de cobrir el període de 

necessitats més intenses. Estan composades cadascuna d’una persona amb rol d’oficial i 3 

ajudants, amb una durada de 6 mesos (4 de maig a novembre del 2018, i 4 més des del juliol). 

La meitat d’aquestes brigades actuen al Raval, retirant voluminosos fora dels punts de 

recollida, mantenint elements vegetals, i garantint la neteja de les àrees de jocs infantils.  
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Pel que fa al MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC, s’han anat realitzant diverses auditories (a 

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

prioritzacions dels tècnics/es de barri i la Guàrdia Urbana) que han dut a planificar actuacions 

per a millorar les condicions de l’espai així com la percepció de seguretat. Aquestes actuacions 

poden anar des de la reparació del paviment, la millora o reparació de l’enllumenat, la 

reposició de pilones, la neteja de contenidors, o la replantació d’arbrat, entre d’altres 

actuacions.  

A partir de finals de 2016 es van identificar i planificar les millores necessàries a la zona del 

Raval sud per tal d’acompanyar el procés de trasllat del CAS Baluard. Al juliol de 2017 es va 

realitzar una auditoria a les zones 1 i 2, i al mes de setembre es va procedir de la mateixa 

manera a la zona 3. Durant els mesos de març i abril de 2018 es va dur a terme una segona 

fase d’intervencions que va suposar la realització d’una nova auditoria, fruit de la qual es va 

planificar un conjunt de noves actuacions a les zones 2 i 4 del pla de xoc. Més recentment, la 

inclusió de la zona 5 ha comportat la realització de l’auditoria durant el mes de juny de 2018, 

que ha conclòs amb la planificació de 62 noves actuacions que formen part de la fase 3 

d’intervencions. 

En conjunt, des de 2017 s’han planificat 202 actuacions de millora i manteniment de l’espai 

públic (reparació del paviment, millora o reparació de l’enllumenat, reposició de pilones, 

neteja de contenidors, o replantació d’arbrat, entre d’altres actuacions) de les quals s’han 

executat el 96,5%. 

Respecte la il·luminació, s’han analitzat 76 carrers a través de plànols i llistats de les zones. 

Aquest anàlisi consistia en realitzar un diagnòstic lumínic, bé mitjançant lectures lumíniques o 

bé mitjançant inspeccions nocturnes per determinar la sensació lumínica. En el cas d’identificar 

carrers amb manca de llum s’han plantejat les següents solucions: augmentar potència de les 

làmpades existents, renovació integral de la instal·lació a LED, o augment del número de punts 

de llum amb la instal·lació de punts nous. 

Al llarg del 2017 i 2018, s’ha actuat en 30 carrers del Raval amb una despesa de 83.957 el 2017 

i 75.388 el 2018 (fins 31 d’octubre).  

El gràfic següent mostra el percentatge d’intervencions de millora de l’espai públic executades 

fins al moment sobre el conjunt d’intervencions planificades en les tres fases. 

Figura 10. Actuacions de manteniment espai públic fase 1, 2 i 3 a data de 30 d’octubre de 2018 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En els casos en què el problema de manteniment és d’un propietari privat, des del Districte 

s’ha instat a aquest propietari perquè es faci càrrec de la neteja o reparació o bé permeti fer-

ho a l’Ajuntament de forma subsidiària.  

A mode de resum, la següent la taula mostra l’evolució i l’estat a data d’avui de la totalitat de 

les actuacions planificades i executades des de l’inici del Pla de xoc per cadascuna de les zones.  

Taula 1. Evolució i estat d’execució de les actuacions de manteniment  

 

 

99%

1%

Executades 77

En execució 1

Pendents
d'execució 0 93%

2% 5%
Executades 58

En execució 1

Pendents
d'execució 3

97%

1% 2%

Executades 60

En execució 1

Pendents
d'execució 1

Fase 1

Zona 1 12 10 83,3% 10 83,3% 10 83,3% 10 83,3% 11 91,7% 12 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Zona 2 18 17 94,4% 17 94,4% 17 94,4% 18 100,0% 18 100,0% 18 100,0% 1 5,6%

Zona 3 13 12 92,3% 12 92,3% 12 92,3% 12 92,3% 12 92,3% 12 92,3% 1 7,7% 1 7,7% 1 7,7% 1 7,7%

Zona 4 35 35 100,0% 35 100,0% 35 100,0% 35 100,0% 35 100,0% 35 100,0%

TOTAL 1 78 74 94,9% 74 94,9% 74 94,9% 75 96,2% 76 97,4% 77 98,7% 2 2,6% 1 1,3% 1 1,3% 1 1,3%

Fase 2

Zona 2 26 0 0,0% 6 23,1% 24 92,3% 26 100,0% 26 100,0% 26 100,0% 0 0,0%

Zona 4* 36 13 36,1% 22 61,1% 25 69,4% 27 75,0% 29 80,6% 32 88,9% 4 11,1% 2 5,6% 2 5,6% 1 2,8%

TOTAL 2 62 13 21,0% 28 45,2% 49 79,0% 53 85,5% 55 88,7% 58 93,5% 4 6,5% 2 3,2% 2 3,2% 1 1,6%

TOTAL fases 

1-2
140 87 62,1% 102 72,9% 123 87,9% 128 91,4% 131 93,6% 135 96,4% 6 4,3% 3 2,1% 3 2,1% 2 3,2%

Fase 3

Zona 5 62 0 0,0% 34 54,8% 60 96,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6%

TOTAL 3 62 0 0,0% 34 54,8% 60 96,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,6%

TOTAL fases 

1-3
202 128 63,4% 165 81,7% 195 96,5% 3 1,5% 3 1,5% 3 1,5%

executat al 100%

ACTUACIONS 

PLANIFICADES
a 13.04.18 a 07.05.18 a 08.06.18 a 05.07.18 a 01.08.18*

ACTUACIONS EXECUTADES

a 30.10.18

ACTUACIONS EN EXECUCIÓ

a 30.10.18a 01.08.18* a 08.06.18 a 05.07.18



 
 
 

 
 

Plànol 2. Actuacions de manteniment espai públic 
zona 1 (fase 1) 

 

Plànol 3. Actuacions de manteniment espai públic 
zona 2 (fase 1) 

 

 

 

 

 

 



  

 

Plànol 4. Actuacions de manteniment espai públic zona 3 (fase 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plànol 5. Actuacions de manteniment espai públic zona 2 (fase 2) 

 

Plànol 6. Actuacions de manteniment espai públic zona 4 (fase 2)  

Plànol 7. Actuacions de manteniment espai públic zona 5 (fase 3)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) ASSOCIACIONS CANNÀBIQUES IRREGULARS 



  

 

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.  

A data de 30 d’octubre de 2018, hi ha 34 associacions cannàbiques que tenen llicència a Ciutat Vella (31 en 

situació legal, 2 amb precinte judicial, una tancada i 2 extingides per canvi d’activitat). Davant de la 

proliferació d'aquest tipus de locals que s'emparen sota una falsa imatge d'associació cannàbica, els agents 

de l'Equip de Policia de Barri han incrementat l'activitat inspectora i s’han establert protocols amb Regidoria 

del districte per tal d'agilitzar i fer més efectiva la tasca policial en aquesta matèria; des de la detecció, al 

precinte cautelar immediat, com al tapiat per garantir que l’activitat no continués. 

Aquests "pseudo" clubs cannàbics han generat un increment de la sensació d'inseguretat que els veïnat i 

comerciants han transmès de manera continuada a l’Equip de Policia de Barri de Ciutat Vella, motiu pel qual 

s’ha augmentat la pressió sobre aquestes activitats il·legals. Amb l’apariència de clubs cannàbics es troba 

sovint una activitat dedicada al tràfic de drogues orientada a captar al turista que ve a Barcelona, 

especialment a Ciutat Vella, atret per l’oferta d’oci nocturn.  

De les 63 associacions detectades en situació irregular, hi ha 6 associacions que actualment hi ha constància 

que estan actives, mentre que al llarg del mandat 46 s’han tancat o s’ha tapiat l’accés, 13 han estat 

precintades i 4 han cessat o extingit l’activitat que realitzaven. 22 s’han tancat en 2018. Els locals que es 

detecten actius estan sotmesos a inspeccions i expedients administratius per la seva manca de llicència 

d’activitat, ja que s’ha detectat que aquest és un procediment que pot dur a terme exclusivament 

l’Ajuntament a l’espera de que s’activin altres accions coordinades per poder abordar el tràfic de drogues.  

Durant els mesos compresos entre juliol i octubre del 2018 s’han inspeccionat totes les associacions 

cannàbiques legals per revisar que compleixen la normativa establerta. Respecte a les associacions il·legals 

s’han precintat administrativament o judicialment 12 associacions, de les que s’han tapiat i tancat 11.  

Fonamental per a la tasca, ha estat intervenir quan aquest tipus de locals iniciaven les obres d’adequació per 

a un ús de venta i consum de substàncies estupefaents, donat que responsables de les associacions 

cannàbiques sovint han enganyat als propietaris, a fi i efecte de poder obtenir contracte de lloguers dels 

l’establiment, assegurant que realitzarien un tipus d’activitat que després finalment no es corresponia. En 

dues ocasions, l’Equip de Policia de Barri ha intervingut en locals que es trobaven a escassos metres de 

centres d'educació infantil, centres mèdics o biblioteques públiques. En altres dos es van arribar a localitzar 

tres menors d'edat, consumint substàncies estupefaents a l’interior.  

Les intervencions en matèria penal de les dutes a terme en aquests locals són les següents:  

 S'han investigat un total de 15 persones per un delicte contra la salut pública, decomissat 5'3 kg de 

marihuana i 1'6 kg de haixix. El valor de les substàncies intervingudes ascendeix a més de 175.000 €.  

 La Guàrdia Urbana de Ciutat Vella ha establert dispositius per localitzar i detenir captadors que a la via 

pública ofereixen i promouen l'accés a substàncies estupefaents i condueixen a turistes a l'interior 

d'aquest tipus de locals. Des del mes de juny de 2018 s'ha detingut a més de 50 persones per aquest 

tipus d’activitat. 

 



  

 

4.2 Intervenció a l’espai públic 

Aquest apartat recull les diferents actuacions policials, socials i administratives a l’espai públic per a 

prevenir, intervenir i sancionar conductes incíviques i delictes, a nivell general del districte però també les 

actuacions específiques per a zones concretes, com ara el pla específic desplegat al Parc de la Ciutadella i 

entorns.  

Els equips d’intervenció a l’espai públic s’amplien durant el període estival. Aquest 2018, entre juny i octubre 

s’ha comptat amb un total de 7.709 hores treballades de tot l’equip del mencionat Pla de veïnatge, composat 

per auxiliars d’espai públic i tècnics i tècniques d’intervenció social, mediadors/es interculturals i 

dinamitzadors/es comunitàries.  

 

A nivell territorial, i com és lògic donada la dinàmica turística de l’estiu, el barri on s’han dut a terme més 

intervencions ha estat el de la Barceloneta, seguit del Raval, Sant Pere Santa Caterina i la Ribera Casc Antic) i 

el barri Gòtic.  

 

Pel que fa a la feina realitzada, s’ha intervingut en un total de 6.956 situacions problemàtiques en aquest 

període. 3.242 actuacions estaven relacionades amb activitats inadequades o incivisme (com per exemple, 

consums d’alcohol o altres drogues a la via pública, venda ambulant, conductes sorolloses a la nit, necessitats 

fisiològiques a al carrer, etc.), 2.375 vinculades a dificultats de convivència (pernoctes al carrer, concentració 

turística, enfrontaments violents, incompliments de comerços, skaters generant molèsties, etc.), i 1.339 

incidències relatives al manteniment de l’espai físic (acumulació de brutícia, mobles o objectes a la via 

pública, mobiliari urbà trencat, problemes amb l’enllumenat, entre d’altres situacions).  
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En particular, les actuacions en diferents temàtiques dels darrers mesos han estat les següents:  

Consum d’alcohol a l’espai públic  

 

Conductes sorolloses a l’espai públic  

 

 

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

Juny Juliol Agost Setembre Octubre

Manteniment de l'espai físic
(incidències)

Dificultats de convivència

Activitats inadequades/Incivisme



  

 

Per una banda, s’han dut a terme diferents dispositius policials especials atenent a problemàtiques 

específiques del districte. Aquests dispositius, que en ocasions són conjunts amb CME i en d’altres duts a 

terme per la Guàrdia Urbana en solitari, han incidit en diferents moments zones concretes per donar 

resposta al detectat pels indicadors de seguretat: 

 Dispositiu Ribot: suposen el desplegament conjunt i coordinat de GUB i d’efectius de CME de la 

comissaria de C. Vella per tal de assegurar diferents espais escollits en funció dels diferents indicadors 

de seguretat ciutadana. Tenen com a objectiu la vigilància dels espais públics de manera activa, amb 

identificacions de persones i la conseqüent actuació si s'escau, incidint en espais coneguts de venda i 

consum de drogues, i zones properes a les associacions cannàbiques. S'han realitzat un total d'11 

dispositius Ribot, afectant a tots els barris del Districte, amb un total de 68 detinguts per diferents 

motius, 29 denunciats per la Llei 4/2015 i 459 persones identificades. 

 Front Marítim: fruit de l'augment de denúncies i fets coneguts, especialment a la zona d’oci nocturn, 

es va realitzar en data 11/08/2018 un dispositiu conjunt en cap de setmana (nit de dissabte a 

diumenge) entre el GDU de GUB i la comissaria de CME de C. Vella, amb resultat de 38 persones 

detingudes i 10 persones investigades per delictes contra el patrimoni (gran majoria) o contra la salut 

pública. Igualment, per part de CME s'han fet 2 operatius més amb suport de la regió en la franja de 

nit del cap de setmana.  

Per l’altra banda, destaquem la posada en marxa del Pla específic pel Parc de la Ciutadella, en el que han 

participat tant el Servei de Gestió de Conflictes a l’espai públic (SGC) com la Guàrdia Urbana i Parcs i Jardins 

per definir i implantar una actuació integral de millora del Parc.  

En primer lloc es va dur a terme una exhaustiva diagnosi, fent observació i seguiment de les dinàmiques 

existents i de l’actuació dels diferents serveis durant 193h entre les 6 h i la 1 h, alhora que es contactava 

amb 219 persones usuàries i amb agents del territori.  

A partir d’aquesta diagnosi es va reforçar la presència de Guàrdia Urbana fins al 30 de setembre, amb 2 

patrulles (4 agents) de 10 del matí a 20 h del vespre (diàriament els mesos de juliol i agost i de dijous a 

diumenge la resta de mesos. En total el reforç operatiu va constar de 5.840 hores de servei.  

En el període març - agost 2018 GUB va realitzar 14.467 actuacions al conjunt del Parc de la Ciutadella, 

passeig Lluís companys i Passeig Picasso, enfront a les 2.662 actuacions del mateix període de 2017 (75% de 

les quals referents a la intervenció d’objectes i/o begudes).  

Addicionalment, des de Parcs i jardins es va ampliar la vigilància privada fins a les 22.30h i es va apostar per 

reduir el nombre d’esdeveniments massius celebrats al parc per tal de reduir el seu desgast i redistribuir 

l’impacte a altres espais disponibles de la ciutat.  

S’ha iniciat la redacció d’un protocol específic de parc històric protegit, per regular les activitats permeses i 

s’ha previst una inversió 1.96 M€ en la millora i manteniment.  

Els resultats del pla han estat molt positius. L’acció policial conjuntament amb SGC i la seguretat privada, ha 

portat bons resultats a través d’un esforç de recursos notable. Això ha portat a una reducció de les queixes 

veïnals, del soroll i de les pernoctacions al parc. Com a indicador clar d’aquest impacte, veiem que la 

demanda ciutadana al respecte ha baixat molt significativament:  



  

 

 

 

En quant als esdeveniments autoritzats, s’ha anat disminuint de les 251 activitats el 2016 a les 198 del 2017 i 

les 139 de 2018 (a data d’1 d’octubre). En general s’han reduït els grans esdeveniments però continua la 

saturació d’activitats. S’està treballant també per millorar la gestió dels muntatges / desmuntatges en 

aquests esdeveniments (p. ex. incorporant un regidor de muntatge a La Mercè). 

4.3 Comunicació  

Les actuacions descrites fins al moment s’han acompanyat d’iniciatives en el marc de la comunicació amb el 

veïnat, per a donar conèixer els serveis existents i sensibilitzar i informar sobre la normativa a complir, així 

com generar espais de diàleg i interlocució amb els veïns i veïnes.  

Responent a una demanda veïnal plantejada a la Comissió de seguiment de la problemàtica de les drogues al 

Raval, s’ha elaborat un flyer informatiu sobre el pla de xoc en relació a la venda de drogues al Raval amb 

informació sobre els canals de comunicació de la ciutadania amb els diferents serveis. S'han editat 3.000 

unitats a distribuir a domicilis i equipaments públics 
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Així mateix, al setembre de 2018 es va habilitar l’aplicació mòbil de la Bústia ciutadana per a poder indicar la 

trobada de xeringues a l’espai públic i així agilitzar al màxim la seva recollida. També es pot notificar trucant 

al 010 o al telèfon del civisme: 900 226 226.  

   

 

S’han dut a terme campanyes de comunicació per tal de sensibilitzar al veïnat sobre horaris i normativa de 

retirada de trastos vells i residus (27.600 unitats bustiades al barri del Raval i Gòtic Sud, traduït al castellà, 

urdú, tagal, àrab i Bangla) i per tal de senyalitzar els lavabos públics (2.500 tríptics, banderoles i vinils a 

instal·lar a les cabines del Districte), amb la voluntat de millorar les condicions de l’espai públic.  



  

 

 

 

 

 

4.4 Coordinació i cooperació interinstitucional 

 S’han produït diverses reunions de l’Alcaldessa Ada Colau amb el conseller d’interior Miquel Buch i el 

President Joaquim Torra per abordar la problemàtica i demanar la necessitat de plans de reforç per a 

la Barcelona. 

 A la Junta Local de Seguretat de Barcelona del 22 d’octubre es va acordar ampliar significativament la 

presència de Mossos d’Esquadra als punts més sensibles del Raval i del districte de Ciutat Vella. 

També es va demanar a la Judicatura que es consideri la possibilitat d'obrir un segon jutjat per 

l'embús que existeix en aquests moments, i a fiscalia més contundència a l'hora d'actuar quan es 

troben armes blanques.  

 S’han realitzat diverses reunions amb responsables del Departament d’Interior i del cos de Mossos 

d’Esquadra i del departament d’interior per dissenyar els tipus d’intervenció.  



  

 

 S’han dut a terme reunions amb la fiscalia de Barcelona per tractar estratègies pel abordatge de furts 

i armes blanques. 

 A data de 29 de novembre de 2018 la jutgessa degana de Barcelona, va respondre una carta de la 

alcaldessa en la que explica que la comissió de govern del Consell General del Poder Judicial va 

aprovar posar en marxa a partir del dia 1 de gener un nou servei de guàrdia de delictes lleus 

immediats per tal de pal·liar el col·lapse generat per l’augment dels furts. A l’espera ara de l’aprovació 

formal per part del Ministeri de Justícia, i del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.  

 S’ha plantejat la problemàtica de Ciutat Vella en les darreres sessions de la Junta Local de Seguretat 

de Barcelona i de Ciutat Vella.  

 S’ha abordat monogràficament la problemàtica de la venda de drogues al Raval al Grup de drogues de 

Barcelona (grup de treball sobre la problemàtica de les drogues composat per representants de tots 

els partits municipals). S’ha constituït un subgrup de treball per a fer-ne seguiment que es reunirà 

periòdicament, sent la primera sessió el passat 28 de maig. 

 

5. Resum d’actuacions i continuïtat  

Principals actuacions i resultats del Pla 

El càlcul de pressupost total destinat resulta complicat de destriar per anys i partides, ja que la problemàtica 

fa temps que s’aborda amb mesures que han anat ampliant-se i d’altres que responen a un increment o 

reestructuració de serveis estructurals. No obstant, es calcula que entre la primavera de 2017 i novembre de 

2018 s’han destinat més de sis milions d’euros a fer front a les diverses problemàtiques tractades en aquest 

informe. 

a) SALUT 

 L’espai de reducció de danys del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències Baluard obre 

de del 10 de novembre entre les 7.00 a les 00.00 hores, dues hores més que abans de l’estiu i quatre 

hores més que durant l’estiu del 2016. 

b) SEGURETAT  

 Incorporació de 56 nous agents a la Guàrdia Urbana del Districte es reforçarà amb al voltant de 60 

nous agents per tal de millorar les accions de prevenció i dissuasió als carrers.  

 Dedicació de 13.600 hores extra de servei de Guàrdia urbana des del març al pla de xoc.  

 101 entrades policials en matèria de salut pública a diferents pisos i locals del Districte. LE 70% dels 

pisos o locals intervinguts s’han recuperat evitant que es continuï amb la practica delictiva.  

 Tancament de 21 pisos per pressió policial. 



  

 

 S’han detingut a 126 persones per requeriments judicials i s’ha decomissat drogues a 344. També 

s’han decomissat 32 armes blanques.  

 Tancament de 22 associacions cannàbiques il·legals. Inspecció a totes les associacions legals del 

districte.  

 Implementació del Operatiu Pla Charly Victor amb agents uniformats, no uniformats de la Unitat 

territorial de Ciutat Vella, i la presència d’unitats de suport sota el comandament del districte. Reforç 

dels contactes de la policia de barri per informar actuacions i detectar noves problemàtiques.  

 Personació de l’ajuntament com a acusació popular en la causa que investiga les derivacions del 

operatiu BACAR.  

 S’han realitzat 11 dispositius Ribot de seguretat ciutadana i 3 operatius específics al Front Marítim.  

c) HABITATGE 

 Contacte amb els propietaris de 447 habitatges, en 379 habitatges s’ha pogut verificar que 

efectivament estan buits, i en 231 d’aquests s’han incorporat mesures de seguretat. En 36 casos s’ha 

aconseguit l’acord de cedir a la borsa d’habitatge assequible de l’Ajuntament.  

 S’han impulsat dos expedients sancionadors per desocupació permanent en tràmit.  

 Es continua amb la interlocució institucional amb les entitats bancàries i societats propietàries de 

pisos buits i/o ocupats per tal d’aconseguir mobilitzar aquests pisos.  

d) ESPAI PÚBLIC  

 Respecte anys anteriors es compta amb reforços per a la neteja, la recollida de mobles i objectes 

abandonats i la retirada de xeringues en el barri del Raval.  

 Des de 2017 s’han planificat 202 actuacions de millora i manteniment de l’espai públic (reparació del 

paviment, millora o reparació de l’enllumenat, reposició de pilones, neteja de contenidors, o 

replantació d’arbrat, entre d’altres actuacions) de les quals s’han executat el 96,5%.. 

 Els equips d’intervenció a l’espai públic entre juny i octubre han dedicat un total de 7.709 hores 

treballades i han intervingut en un total de 6.956 situacions problemàtiques.  

 Aquest estiu s’han realitzat 5 campanyes a les zones més conflictives pel que fa a la convivència entre 

els establiments comercials i el veïnat amb el resultat de l’obertura de 153 expedients.  

 S’ha desplegat el pla específic pel parc de la Ciutadella, en coordinació entre el Servei de Gestió de 

Conflictes a l’espai públic, la Guàrdia Urbana i Parcs i Jardins. La Guàrdia Urbana hagi realitzat 14.467 

actuacions, el que conjuntament amb els canvis implantats per tots els actors, han tingut un resultat 

molt positiu que ha portat a una reducció de les queixes veïnals, del soroll i de les pernoctacions al 

parc.  

e) COMUNICACIÓ  



  

 

 Elaboració i distribució d’un flyer informatiu sobre el pla de xoc en relació a la venda de drogues al 

Raval amb informació sobre els canals de comunicació de la ciutadania amb els diferents serveis  

 S’ha dut a terme campanyes de comunicació sobre com s’han de retirar residus i trastos vells, i sobre 

senyalització de lavabos públics  

 Habilitació al setembre de l’App bústia ciutadana per indicar trobada de xeringues a l’espai públic 

f) COORDINACIÓ 

 Junta Local de Seguretat de Barcelona 22/10: acord per a l’ampliació de la presència uniformada de 

ME a les zones sensibles del Raval i Ciutat Vella.  

  A 29 de novembre de 2018 la comissió de govern del Consell General del Poder Judicial va aprovar 

posar en marxa a partir del dia 1 de gener un nou servei de guàrdia de delictes lleus immediats per tal 

de pal·liar el col·lapse generat per l’augment dels furts.  

 Des de la tardor de 2017 hi ha una comissió de seguiment de la problemàtica de venda de drogues al 

Raval conformada per les diferents administracions i serveis públics, veïns, entitats i col·lectius, així 

com per la síndica de greuges que es reuneix trimestralment per tal de fer seguiment de les 

actuacions i la problemàtica. https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/pla-de-xoc-en-

relacio-a-la-problematica-de-les-drogues-al-raval_664145  

 

La suma dels diferents plans d’actuació en els últims dos anys, i en particular l’últim reforç tant respecte de la 

problemàtica de drogues com sobre espais de espacial conflictivitat, com el Parc de la ciutadella, l’abordatge 

complex i conjunt per part dels diferents serveis de les problemàtiques detectades comencen a tenir un 

impacte positiu tant sobre la percepció com sobre la baixada de pisos ocupats pel tràfic de drogues i les 

queixes per incivisme, i per tant senyalen com adequades les mesures realitzades. Encara s’ha de confirmar 

aquesta tendència i s’ha de treballar per evitar el seu desplaçament a altres barris. 

Pel moment es considera per tant necessari mantenir els recursos actuals fins poder consolidar aquests 

resultats i normalitzar la situació al districte.  

La afectació de factors externs a l’àmbit municipal fan imprescindible la continuïtat de les línies engegades en 

relació a la col·laboració institucional, per part de la judicatura i de les diferents administracions, Generalitat 

de Catalunya i Estat.  
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