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INTRODUCCIÓ
L'Informe que teniu a les mans el presentem en el primer Plenari semipresencial
després de la finalització del Decret d'estat d'alarma el passat 21 de juny. Recuperem
doncs el debat entre els grups polítics de forma presencial i la possibilitat que la
ciutadania pugui intervenir. A poc a poc hem anat normalitzant l'activitat amb
l'Audiència Pública i alguns Consells Sectorials virtuals realitzats els mesos de juny i de
juliol.
En aquest sentit, fa pocs dies vam celebrar el Dia Internacional de l'Orgull LGBTI, el 28
de juny, per reivindicar una Barcelona i una Ciutat Vella on viure, sentir-se i estimar en
llibertat i sense por independentment de l'orientació sexual, identitat i/o expressió de
gènere. També hem celebrat els pregons de les Festes Majors del Casc Antic i del
Raval. A poc a poc anem recuperant les nostres vides a l'espai públic. Però no podem
abaixar la guàrdia, cal seguir sent molt curoses i és per això que apel·lem a la
responsabilitat col·lectiva i la prudència de la ciutadania per evitar haver de fer passes
enrere.
La crisi provocada per l’emergència sanitària de la COVID-19 ha estat especialment
severa a Barcelona, als nostres Districtes i als nostres barris. Les conseqüències,
malauradament, es mesuren en un elevat nombre de persones que han perdut la vida i
molt dolor personal i familiar. La pandèmia també ha paralitzat l’economia provocant
la pèrdua d’ingressos per a moltes famílies. Aquesta situació pot suposar la destrucció
de milers de llocs de treball i la desaparició de comerços i empreses, a curt termini.
És per això, que tan l’equip polític com l’equip tècnic del Districte de Ciutat Vella estem
treballant conjuntament amb altres Àrees de l’Ajuntament per reprioritzar les
polítiques i les actuacions per fer front a la situació actual. En aquesta fase de revisió
de prioritats partim de les propostes i aportacions sorgides de les trobades que hem
mantingut durant els últims mesos amb el veïnat, les entitats, el teixit comercial i les
xarxes comunitàries i laborals. En la mateixa línia, i partir d’un impuls inicial de tots els
Grups Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, conscients de la responsabilitat i de
les exigències del moment, ens hem emplaçat a un procés de diàleg, de consulta i
4

Informe de Regidoria

d’escolta mútua i plural amb totes les persones que esteu avui en aquest Plenari com a
representants de la ciutadania.
Confiem plenament que apuntar cap a la consolidació i creació de noves formes de
col·laboració públic-comunitàries amb diversos agents del territori és la direcció
encertada per construir un canvi profund al nostre Districte. Són necessàries iniciatives
que conjuguin espais d'autonomia social amb la funció pública, una autonomia que
brindi la capacitat a les comunitats per a dur a terme polítiques transversals i
emancipatòries.

En

aquest

sentit,

un

exemple

d’iniciativa

amb

aquestes

característiques és el projecte Casals Comunitaris d’Energia Solidària en el que està
treballant l’Ajuntament. La idea és que aquests equipaments siguin preferentment
Casals de Barri i esdevinguin centres logístics de la solidaritat comunitària: caus
d’energia solidària a disposició de les xarxes comunitàries de solidaritat.
D’altra banda, cal tenir present que aquest Plenari se celebra enmig de l’estiu i
enguany serà indiscutiblement diferent per les veïnes i veïns de Ciutat Vella. Aquesta
època de l’any és la que gaudim més dels carrers i les places dels nostres barris, quan
se celebren les Festes Majors (que aquest any s’han hagut de plantejar en altres
formats diferents dels habituals), però també és el període anual on els barris estan
més saturats per l’afluència de visitants d’arreu.
En aquest sentit, les darreres setmanes hem vist com els infants, les famílies i el veïnat
dels nostres barris han recuperat un espai públic que no havien pogut gaudir els
darrers anys. Aquesta reapropiació dels carrers i les places és motiu de celebració i
treballarem per mantenir-la en el temps perquè sabem que guanyar l’espai públic per
part dels veïns i veïnes és guanyar el dret a la ciutat.
Però, malgrat aquesta recuperació de la vida veïnal en l’espai urbà, som conscients que
el nostre Districte, per la seva situació central en la ciutat, continuarà rebent una
elevada afluència de visitants que implica la multiplicació dels recursos municipals de
tots els serveis per poder atendre totes les necessitats i l’excepcionalitat del moment.
Per aquesta raó, al en la part final d’aquest document, us expliquem els reforços del
Pla de Veïnatge que, malgrat funcionar durant tot l’any, preveu un increment de tots
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els recursos a la temporada estival perquè són els mesos en els que més es necessita.
Alguns dels reforços es tradueixen en les noves brigades de neteja que hem posat en
marxa als barris del Raval, Gòtic Sud, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la
Barceloneta, des del maig fins al novembre. També estem atentes a la incorporació
dels nous agents de la Guàrdia Urbana al Districte, fruit de la nova promoció (200
agents) del cos.
D’altra banda, a partir de la crisi sanitària que hem viscut els darrers mesos, el debat
sobre la inversió pública al sistema sanitari en el seu conjunt i l'adequació dels
equipaments sanitaris per donar servir a les veïnes i veïns en general i especialment en
moments com aquest ha pres importància les darreres setmanes. En aquest sentit, des
de l’Ajuntament fa mesos que coneixem les necessitats del CAP Gòtic i compartim les
peticions veïnals i professionals d’ampliació per dignificar l’atenció que el CAP dóna al
veïnat. Per això, tant el Districte de Ciutat Vella com les Àrees de Salut i Urbanisme
hem iniciat una recerca d’espais, tant temporals com definitius, per fer possible aquest
projecte, que en qualsevol cas haurà d’executar la Generalitat com a administració
competent. En el Consell Sectorial de Salut de Ciutat Vella, on van participar el
Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i la direcció d’aquest CAP, que pertany a l’Institut
Català de la Salut (ICS) i ens vam comprometre a: 1) Continuar donant tot el suport a la
reivindicació plantejada per la Plataforma veïnal i de treballadores en defensa d’un nou
CAP Gòtic per tal que es resolgui de manera ràpida la situació prioritzant la construcció
del nou CAP. 2) Demanar el compromís de totes les parts implicades per abreujar els
terminis de construcció de l'emplaçament provisional per poder garantir l'activitat
assistencial.
També volem destacar la constitució del Consell Sectorial de Desenvolupament
Econòmic de Ciutat Vella, acord del mandat anterior, amb la voluntat de vincular
entitats dels àmbits de l’economia social i solidària, la inserció laboral i el comerç per
tal de discutir, analitzar, proposar i desenvolupar conjuntament accions concretes que
ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones de Ciutat Vella en tot allò que
tingui a veure amb l’àmbit del desenvolupament econòmic. En aquesta primera reunió
s'ha assumit el compromís de constituir una taula de treball permanent de xarxes
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laborals del Districte, donant resposta a la demanda de les pròpies xarxes i com a
resposta necessària per a optimitzar i potenciar els recursos existents per a afrontar la
nova situació sorgida arran de la COVID-19.
Pel que fa al lleure educatiu, aquest estiu i, tenint en compte les mesures sanitàries
que s’han de complir, volem mencionar l’aposta que hem fet per obrir diversos
equipaments municipals durant el mes l’agost, amb l’objectiu d’enfortir l’oferta
d’activitats i els espais disponibles per a infants i adolescents.
Finalment, no podem negar la complexitat de la situació que estem vivint. D’una banda
les necessitats i urgències s’han agreujat i de l’altra els recursos han minvat i poden
minvar encara més. D’això en som conscients tots i totes i per això és necessari que
aquest context sigui clar i compartit per part de totes les persones perquè haurem de
prioritzar i focalitzar les actuacions municipals i fer-ho conjuntament. Per això, és
imprescindible que el Pacte per Barcelona sigui també el Pacte per Ciutat Vella. Hem
fet molta feina però encara ens falta molta per fer. El proper pas en aquesta direcció és
l’aprovació d’un nou Pla d’Actuació de Districte compartit entre l’equip de govern,
l'oposició i la ciutadania de cara als mesos de setembre i octubre.
Per acabar, volem agrair novament a totes les persones treballadores municipals i al
teixit comunitari del Districte per tot l’esforç en aquesta situació excepcional i
sobrevinguda durant els darrers mesos i haver treballat en la preparació del Districte
de cara a l’estiu.
Us desitgem un molt bon estiu.
Cuideu-vos, cuidem-nos!
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1

Participació

Procés participatiu PAM/PAD/ Pressupostos participatius
S'han valorat totes les propostes i projectes presentats fins al 22 de juny. Pel que fa al
procés dels pressupostos participatius estem pendents de l'evolució de la situació
actual per decidir el calendari. Caldrà avaluar l’impacte de la COVID-19 en aquest
procés i en les inversions municipals, on els pressupostos participatius són una part
dels mateixos i informar-ne en els espais corresponents.
Resum de projectes d’inversió de Pressupostos Participatius
Pel que fa als projectes presentats pels pressupostos participatius, a nivell de ciutat, a
data 18 de juny de 2020, s’han presentat 1.947 projectes distribuïts com queda
reflectit en la següent gràfica.

Pel que fa a l’evolució del projectes presentats a Ciutat Vella des de l’Informe de
Regidoria del mes de maig s’ha incrementat el número de projectes presentats dels
181 del 20 d’abril als 192 del 18 de juny.
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Pel que fa als projectes presentats per barris del Districte de Ciutat Vella hi ha un
total de 192 projectes presentats (132 per a barris específics del districte i 60 pel
districte en conjunt) com s’aprecia a la gràfica següent. La disminució de projectes és
conseqüència de la retirada o del canvi d'àmbit territorial d'algun d’ells.

El fet que els barris on s’han presentat més projectes siguin la Barceloneta i el Raval és
degut a l’haver realitzat el Consell de Barri del Raval i la sessió del PAM/PAD i
pressupostos participatius a la Barceloneta abans de l’aplicació del decret de l’estat
d’alarma que va obligar a la cancel·lació del Consells de Barri del Gòtic i del Casc Antic
que estaven previstos fer a meitats del mes de març.
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Pel que fa als projectes presentats pels eixos del PAM-PAD, l’eix de Dret a la ciutat
destaca per sobre dels altres amb 91 projectes mentre que els projectes corresponents
al Progrés Econòmic són els que estan a la cua, només amb un projecte entrat.

Pel que fa als projectes presentats segons l’origen de la iniciativa clarament s’aprecia
que les sessions participatives acumulen el major número de projectes presentats, tal
com s’aprecia a la gràfica següent.
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Resum de propostes del Programa d’Actuació Municipal i del Programa
d’Actuació de Districte presentats al Districte de Ciutat Vella
Pel que fa a la panoràmica de ciutat, a data 18 de juny, el total de propostes
presentades per districtes és de 3.344 propostes presentades.

Pel que fa a l’evolució de les propostes presentades a Ciutat Vella s’aprecia un
considerable increment d’entrada de propostes des de l’inici de la fase 1 fins a finals de
març on s’estanca i es manté constant fins al 18 de juny.
Pel que fa a les propostes presentades per barris del Districte de Ciutat Vella hi ha un
total de 257 propostes presentades (91 per a barris específics del districte i 166 pel
districte en conjunt) com s’aprecia a la gràfica següent.
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Pel que fa a les propostes presentades segons els eixos del PAM/PAD, l’eix de Drets
Socials és el que té més propostes presentades i el que menys l’eix de Governança, tal
com reflexa la gràfica següent.

Pel que fa a les propostes presentades per origen, la majoria han estat presentades a
les sessions participatives realitzades, amb un total de 227 propostes mentre que la
ciutadania a títol individual ha presentat 30.
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Aquestes propostes classificades segons l’origen ens permeten veure que 257 han
estat presentades per la ciutadania i 160 per l’equip de govern.

Pel que fa als comentaris a propostes segons l’origen d'aquestes, 137 s’han fet sobre
propostes de l’equip de govern i 22 sobre les presentades per la ciutadania.
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Calendari d’òrgans de participació del segon semestre de 2020
Des del Districte de Ciutat Vella hem treballat en un calendari temptatiu d’Òrgans de
Participació i de Govern subjecte a les actualitzacions que puguin donar-se durant les
properes setmanes. El calendari dels principals Òrgans de Govern i de Participació del
segon semestre de 2020 és el següent:
● Audiència Pública: 17 de setembre
● Consell de barri Casc Antic: 30 de setembre
● Consell de barri Gòtic: 1 d’octubre
● Consell de barri Raval: 7 d’octubre
● Consell de barri Barceloneta: 8 d’octubre
● Plenari: 15 d’octubre
● Audiència Pública: 19 de novembre
● Consell de barri Casc Antic: 2 de desembre
● Consell de barri Gòtic: 3 de desembre
● Consell de barri Raval: 10 de desembre
● Consell de barri Barceloneta: 11 de desembre
● Plenari: 17 de desembre
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Seguim treballant en el calendari dels Consells Sectorials i de les Taules que
compartirem en el Plenari del mes d’octubre.
Recomanem estar atentes a les actualitzacions al web del Districte per possibles canvis
en aquestes dates o en el format de realització d’Òrgans.
Consell Sectorial de Desenvolupament Econòmic del Districte de Ciutat
Vella
El govern del Districte de Ciutat Vella i la seva ciutadania, conscients de que la
participació de tots els veïns i veïnes és la base per construir societats plenament
democràtiques, lliures i solidàries, volen dotar al Districte dels instruments necessaris
perquè es puguin discutir, analitzar, proposar i desenvolupar conjuntament accions
concretes que ajudin a millorar la qualitat de vida de les persones de Ciutat Vella en tot
allò que tingui a veure amb l’àmbit del Desenvolupament Econòmic (Comerç, Inserció
Sociolaboral, i Economia Social i Solidària).
El Consell Sectorial de Desenvolupament Econòmic del Districte de Ciutat Vella té per
missió:
● Generar consens ciutadà en la definició i execució d’aquelles polítiques del Districte
que afectin al desenvolupament econòmic de veïnes i veïns de Ciutat Vella.
● Promoure la participació dels ciutadans i ciutadanes de Ciutat Vella en l’àmbit de
desenvolupament econòmic.
● Impulsar la coordinació i col·laboració amb el Districte pel que fa a la participació
ciutadana en la millora dels serveis, recursos i programes de desenvolupament
econòmic i ésser un espai facilitador de comunicació entre els ciutadans i
ciutadanes, les entitats i els serveis de desenvolupament econòmic.
● Donar suport a les entitats, associacions i grups que formin part de l’àmbit del
consell en les temàtiques d'aquest.
● Afavorir el desenvolupament de programes, projectes i activitats que donin
resposta a les necessitats i demandes per a millorar el desenvolupament econòmic.
● Facilitar el desenvolupament de les competències en desenvolupament econòmic
que té atribuïdes el mateix Districte.
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El primer Consell Sectorial de Desenvolupament Econòmic del Districte de Ciutat Vella
es va convocar el 30 de juny de 2020. Aquesta primera sessió tenia l’objectiu de
constituir-lo i d’aprovar el seu Reglament. Pel que fa al Reglament, s’ha volgut fer el
més ampli possible perquè permeti abordar tots els temes que componen la
Dinamització Econòmica: Comerç, Inserció Sociolaboral i Economia Social i Solidària.
En aquesta primera reunió s'ha assumit el compromís de constituir una taula de treball
permanent de xarxes laborals del districte, donant resposta a la demanda de les
pròpies xarxes i com a resposta necessària per a optimitzar i potenciar els recursos
existents per a afrontar la nova situació sorgida arran de la COVID-19.
Consell Sectorial de Salut del Districte de Ciutat Vella
El dia 9 de juliol va tenir lloc, de forma virtual, una sessió ordinària del Consell de Salut
de Ciutat Vella. Principalment, es treballa sobre la pandèmia per coronavirus i com
s’ha abordat des dels serveis de salut. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)
presenta les dades de la COVID-19 a Ciutat Vella i a Barcelona. Els referents de l’ASPB,
del Consorci Sanitari de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona exposen l’actuació
dels serveis de salut, posant especial atenció en l’atenció primària, hospitalària i les
residències de gent gran.
També es s’expliquen les propostes per cobrir les necessitats d’espai al CAP Gòtic, i la
previsió de poder realitzar un consell monogràfic després de l’estiu per treballar sobre
les necessitats, propostes i projectes en marxa en relació als equipaments de salut del
districte.
2

Drets socials

Habitatge
Actuacions en desnonaments
Com a conseqüència de l’aplicació del Decret d’estat d’alarma, es van deixar de produir
llançaments a partir del 13 de març de 2020. Aquest fet ha provocat la paralització dels
processos de desnonaments civils i penals durant tot el període en vigor del decret.
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L’equip ha estat actiu, teletreballant i en contacte permanent amb les persones
usuàries del servei per correu electrònic i telèfon mòbil.
Obres en habitatges municipals
L’anterior Informe de Regidoria va presentar tant l’estat de les promocions
d’habitatges gestionades per l’IMHAB com l’estat de les finques en procés de
rehabilitació per l’IMHAB al Districte de Ciutat Vella. Aquestes dades es mantenen
igual en aquest Informe i s’està treballant per actualitzar les dates de finalització
corresponents a cada cas com a conseqüència de l’aturada de les obres per l’aplicació
del Decret d’estat d’alarma.
En la taula següent s’especifica l’estat de les promocions d’habitatges gestionades per
l’IMHAB al Districte de Ciutat Vella.
Ciutat Vella

Total habitatges

Estat

Data (previsió)

Passeig Joan de Borbó, 11

8

Pendent licitació

Gener 2021

En la taula següent s’especifica l’estat de les finques en procés de rehabilitació per
l’IMHAB al districte de Ciutat Vella:
Ciutat Vella

Total habitatges

Estat

Dates claus

Botella 16-16B

13

Licitació obres

març-23

Hospital 116

21

Redacció projecte

oct-23

Lancaster 7-9-11

42

Redacció projecte

gen-24

Pg. Joan de Borbó 44

14

Redacció projecte

febr-23

Reina Amàlia 10

8

Redacció projecte

març-23
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Robador 25-27

22

Obres

Robador 33

26

Obres

Robador 43

7

Obres

2a quinzena
setembre

Arc de Sant Pau 13

8

Finalitzat

set-19

Sant Pere Mitjà 65

5

Finalitzat

maig-19

166

Serveis Socials
Atencions socials i Ajuts econòmics als centres de serveis socials
Segons les dades facilitades per la Gerència de Serveis Socials, l’import acumulat dels
ajuts econòmics que s’han atorgat des de Serveis Socials als veïns i veïnes de Ciutat
Vella suposen el 18,32% dels ajuts atorgats al conjunt de la ciutat. L’import acumulat
d’aquests ajuts ascendeix a 1.2780.096,70€ a data 26 de juny des de l’aplicació de
l’estat d’alarma.
El nombre d’atencions presencials i telefòniques durant aquest període és de 3.298 en
el Districte de Ciutat Vella. Les 3 setmanes compreses en el període del 20 d’abril al 11
de maig són les que acumulen més atencions, superant les 2.000 atencions cada
setmana i sent la setmana del 20 al 24 de maig amb 2.601 atencions la que més
atencions s’han realitzat.
El quadre següent recull el resum d’atencions que s’han realitzat des dels Centres de
Serveis socials del Districte des del decret d’estat d’alarma fins el 28 de juny.
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Ciutat Vella

Total

Atencions UGA (presencials i telefòniques)

7.970

Entrevistes presencials - Professionals

21

Entrevistes telemàtiques (Professionals Tècnics)

10.587

Visites a domicili - Professionals

26

TOTAL

20.713

Salut i cures
La Direcció de Salut ha elaborat un Pla de Xoc en Salut Mental, a partir de diferents
aportacions, entre elles la diagnosi elaborada des de la Taula de Salut Mental: L'estat
de la situació per la COVID-19 i el confinament a la ciutat de Barcelona. Aquest Pla té 6
línies d’actuació:
● Línia 1: Més persones que saben com protegir la seva salut mental durant la
crisi i, sobretot, més persones preparades per afrontar les adversitats.
Elaboració i difusió sostinguda de missatges i recomanacions per protegir la
salut mental durant la crisi.
● Línia 2: Més capacitat de detectar, acompanyar i, si cal, orientar les persones
que pateixen els problemes i malestars psíquics més comuns cap als serveis de
suport, també en condicions de distanciament.
● Línia 3: Un suport específic als grups i col·lectius que estan patint especialment
l’impacte de la crisi de la COVID-19. Intensificar l’atenció a la salut i el benestar
emocional amb programes socioeducatius, de lleure, o socials; serveis
d'assessorament expert en salut mental a professionals de serveis comunitaris;
suport emocional a determinats col·lectius (per exemple, usuaris i usuàries de
residències de persones grans i de persones amb trastorn mental).
● Línia 4: Més serveis per a la prevenció i atenció de la conducta suïcida.
● Línia 5: Suport i acompanyament al dol.
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● Línia 6: Més capacitats d’organització col·lectiva. Impuls i seguiment
col·laboratiu del Pla de Xoc (a través de les Taules de Salut Mental), pla de
comunicació i campanya en xarxes socials i mitjans públics.
El seguiment del Pla es farà des de la Taula de Salut Mental de ciutat i dels diferents
districtes.
Taula de Salut Mental de Ciutat Vella
● S'activaran nous àmbits de treball conjunt entre els integrants, que s'han de
votar a la propera sessió:
○ Proposta 1: Usos de les comunicacions virtuals i del teletreball en equip.
○ Proposta 2: Virtuts del treball online i del treball presencial (bones
pràctiques de cada una).
○ Proposta 3: Aprofitar eines online de traducció per incorporar a tots els
col·lectius, culturalment diversos i digitalment exclosos.
● Cada 10 dies s'actualitza la informació sobre l'atenció presencial a cadascun
dels dispositius que forma part de la xarxa.
Procés de Salut Comunitària del Raval
● S'han reiniciat les reunions de les diferents comissions en format de
teleconferència. S’ha treballat sobre la situació dels serveis i entitats, realitzat
una petita diagnosi de la situació actual i necessitats emergents a treballar des
de les comissions.
● La Subcomissió de Salut Mental està plantejant propostes a l'Agència de Salut
Pública de Barcelona (ASPB) per facilitar en diferents llengües tota la
informació sobre la COVID-19 i la desescalada. Al mes de juliol es fa una prova
pilot per reprendre el projecte de Caminades. El projecte d'Horts no es pot
reiniciar mentre el Casal de Gent Gran Trueta estigui tancat.
Mou-te al Casc Antic
S’ha reiniciat el projecte de caminades amb gossos de teràpia assistida al Casc Antic
amb la participació de diferents entitats i serveis.
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Projecte Obrim Finestres
S'ha iniciat el projecte "Obrim finestres" per acompanyar a joves amb discapacitat que
estan en residències o llars residències del barri, a través dels instituts i centres de
joves. S'han realitzat els primers intercanvis que han tingut molt bona acollida. En
aquest sentit, es planteja obrir-ho també a la gent gran.
CAP del Gòtic
L’Ajuntament de Barcelona coneix les necessitats del CAP Gòtic i comparteix les
peticions veïnals i professionals d’ampliació. Durant les darreres setmanes i tan aviat
com es va rebre la demanda, les àrees municipals de Salut i Urbanisme i el Districte de
Ciutat Vella es van reunir amb el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i la direcció
d’aquest CAP, que pertany a l’Institut Català de la Salut (ICS). Així, es va iniciar una
recerca d’espais tant temporals com definitius per fer possible aquest projecte, que en
qualsevol cas haurà d’executar la Generalitat com a administració competent. Pel que
fa a l’espai provisional es van analitzar possibles espais i valorar aquestes opcions
juntament amb el Servei Català de la Salut (CatSalut) i la direcció del CAP. Finalment es
va triar fer-la a la plaça de Joaquim Xirau assumint la demanda de la direcció de
l'equipament sanitari de tenir l’ampliació provisional a prop del CAP actual. L’Institut
Català de la Salut (ICS) ja està treballant el projecte d'ampliació amb el suport de
l’Ajuntament per agilitzar els tràmits necessaris per executar l'ampliació temporal.
Pel que fa a l'ampliació definitiva, des de Districte de Ciutat Vella juntament amb les
àrees d’Urbanisme i Salut i la col·laboració de l’ICS s'està redactant un informe tècnic
per avaluar les diferents opcions de construcció del nou CAP.
Campanya d’estiu 2020
La campanya de vacances d’estiu és un programa municipal que cada any ofereix més
d’un miler d’activitats educatives i engrescadores, perquè els infants i adolescents de
Barcelona de 3 a 17 anys gaudeixin del període de vacances. Hi ha més de 380.000
places per triar, en diferents entorns i per a totes les edats.
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L’Ajuntament de Barcelona coordina la campanya i fa arribar les iniciatives de les
associacions i organitzacions que treballen en el sector del lleure educatiu a la ciutat,
tant des del vessant lúdic, esportiu com sociocultural. Les entitats organitzadores són
responsables del desenvolupament de les activitats que s’ofereixen.
Enguany totes les activitats per a infants i joves de 3 a 17 anys han de seguir la
instrucció de la Generalitat de Catalunya que estableix els criteris generals per a la
realització d’activitats durant aquest estiu.
Campanya de Vacances d’Estiu
La gran majoria de les activitats s’engloben dins la Campanya d’activitats de Vacances
d’Estiu, que inclou també ajuts econòmics per a infants i joves de la ciutat per a la
realització de casals d’estiu, colònies, campaments o activitats esportives, entre
d’altres.
Ajuts econòmics a Ciutat Vella
S’han sol·licitat uns 600 ajuts econòmics més respecte a l’any passat a Ciutat Vella,
arribant a prop de 1600 sol·licituds. En canvi, a nivell de ciutat la quantitat ha
disminuït. Un cop finalitzada la campanya podrem disposar de les dades definitives.
Activitats anul·lades
La situació excepcional i els criteris establerts per a la realització de les activitats ha fet
que s’hagin hagut d’anul·lar les següents activitats:
○ 3 activitats de campaments (AE St. Antoni Abat i La Salle Comtal)
○ 2 activitats d’estades (AE St. Antoni Abat)
○ 3 casals d’estiu (CCCB, La Salle Comtal, Taula Joves Comtal)
○ 2 activitats de colònies (Franja Barceloneta i Taula Joves Comtal)
Activitats que han canviat de modalitat
Hi ha entitats que han demanat canviar la modalitat de les activitats. Principalment
transformar algun torn de colònies per casal d’estiu (infants) o casal temàtic
(adolescents), perquè amb els criteris establerts és més factible que es puguin realitzar
aquest tipus d’activitats.
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Català a l’estiu 2020
Dins del Pla d’Educació de Ciutat Vella, un dels objectius fa referència a accions de
suport en actuacions d’atenció a la diversitat i concretament facilitar cursos de català
de l’Escola Oficial d’Idiomes per als alumnes que estiguin cursant estudis
postobligatoris per millorar les seves competències lingüístiques. Des del 2015 que es
realitza aquest programa, una mitjana del 75% de l’alumnat que hi participa va
aconseguir el certificat de català del seu nivell, considerant molt alt el nivell
d’aprofitament.
L’Escola Oficial d’Idiomes de Barcelona-Drassanes i el Districte de Ciutat Vella, en
col·laboració amb el Consorci d’Educació i la Inspecció Educativa, ofereix cursos
intensius de català de manera gratuïta a 40 alumnes dels cinc instituts públics de Ciutat
Vella. Aquest any 2020 hem volgut mantenir aquests cursos presencials malgrat les
restriccions provocades per la COVID-19. És per això que hi ha una reducció d’hores i
un petit canvi en el calendari en relació als altres anys.
Gestió dels espais interiors per a activitats d’estiu
L’aplicació dels criteris establerts per la instrucció de la Generalitat de Catalunya ha
suposat haver de necessitar molts més espais interiors per a la realització d’activitats.
Des del Districte de Ciutat Vella s’ha treballat amb les entitats, els equipaments i el
Consorci d’Educació de Barcelona per tal de posar a disposició de les entitats més
espais, entre els quals hi ha Casals de Joves, Centres Cívics, Casals de Gent Gran, Casals
de Barri, el CESIRE i nous centres educatius no previstos inicialment (com l’escola
Castella, l’escola Alexandre Galí o l’escola Rubén Darío). Així mateix, també s’han
ampliat els espais que les entitats ocuparan en centres educatius on ja es preveia
realitzar activitats.
Foment de la realització d’activitats per a infants i joves a la via pública
Des del Districte de Ciutat Vella s’ha fet arribar propostes d’ubicació d’activitats a la via
pública per a les diferents entitats que organitzaran activitats per a infants i joves
durant aquest estiu. Tenint en compte que les limitacions que enguany hi ha per al
transport de grups d’infants i joves, la gran majoria d’activitats a l’aire lliure es
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desenvoluparan al territori, en més d’una seixantena d’espais previstos. Es preveu un
ús més intensiu de l’espai públic i per això ha estat necessari coordinar les diferents
demandes per trobar un equilibri. Així, s’han recollit també les demandes d’espai per a
la realització d’activitats traslladades per les entitats i s’està gestionant tot plegat de
manera coordinada per tal de facilitar també els tràmits per a la realització d’activitats
de via pública.
D’altra banda, tal i com s’ha fet en anys anteriors, s’està coordinant amb les entitats la
cessió per torns de les pistes esportives del Districte, per tal que els diferents casals
d’estiu i esportius puguin realitzar-hi activitats.
Des del Districte de Ciutat Vella es durà a terme una campanya comunicativa per
reconèixer les activitats que les entitats realitzaran a la via pública.
Obertura d’equipaments a l’agost
Tenint en compte les limitacions que la COVID-19 pot presentar pel lleure educatiu
aquest estiu, hem fet l’aposta d’obrir diversos equipaments municipals durant el mes
l’agost, amb l’objectiu d’enfortir l’oferta d’activitats i els espais disponibles per a
infants i adolescents. Aquests equipaments, en els quatre barris del Districte, són els
següents:
● Raval:
○ Centre Cívic Drassanes
○ Casal de Barri del Raval (Projecte Franja Raval)
○ Casal infantil Drassanes
○ Pistes esportives Drassanes i Sant Rafael
● Barceloneta:
○ Centre Cívic Barceloneta (Casal infantil Barceloneta)
● Gòtic:
○ Centre Cívic Pati Llimona (Casal infantil Pati Llimona)
○ Ludoteca Placeta del Pi
● Casc Antic:
○ Casal infantil Convent Sant Agustí
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Als quatre casals infantils de Ciutat Vella, la Ludoteca de la Placeta del Pi i la pista
esportiva de Collaso i Gil hem apostat per una ampliació dels casals d'estiu per a
infants i adolescents, amb la voluntat d'acollir la major demanda de places per a
activitats d'estiu que es preveu durant aquest mes d'agost.
En les activitats organitzades per aquests equipaments es prioritzarà la participació
d'infants i adolescents seguint criteris de conciliació familiar i acompanyament a
famílies en situació de vulnerabilitat social. La inscripció en aquests casals s’ha dut a
terme de manera coordinada amb Serveis Socials i amb el conjunt d'entitats de lleure
que realitzen activitats durant aquest estiu a Ciutat Vella. Les activitats es
desenvoluparan segons els criteris organitzatius establerts per la Generalitat de
Catalunya, promovent la dinamització d'activitats que es realitzaran majoritàriament a
l'aire lliure.
Pel que fa al Centre Cívic Drassanes i al Centre Cívic Barceloneta l’obertura va
adreçada, no només a infants i adolescents, sinó també a adults. L’obertura a l’agost
preveu oferir per a tota la població una proposta de tallers presencials i online per a
adults, una activitat de promoció cultural –activitats– dedicada al públic familiar, i
també una oferta de cessions d’espais per a joves i adults, especialment aquells grups
més interessats en arts escèniques (Drassanes) i dansa (Barceloneta) i també els grups
més propers del barri. Finalment, hi haurà una proposta expositiva.
Així mateix, durant els mesos de juliol i agost també estarà a disposició dels infants i
adolescents de Ciutat Vella el pati obert de l'Escola Drassanes (Carrer Nou de Sant
Francesc, 11, entrada per carrer Rull). Aquest pati s'obrirà de dilluns a diumenge, de
17.30 a 20.30 h.
En el quadre següent s’especifica l’empresa gestora de cadascun dels equipaments i el
seu pressupost associat desglossat entre la part que aporta el Districte de Ciutat Vella i
la que aporta l’ICUB.
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EQUIPAMENT

Empresa

Valoració

gestora

econòmica

Districte

ICUB

agost (€)
RAVAL

Centre cívic

Progess

20.177,21

20.177,21

Progess

13.613,87

13.613,87

AE Ciutat Vella

22.265,20

26.282,40

AE Ciutat Vella

894,24

894,24

Relleu cultural

7.157,90

7.157,90

Trànsit

17.835,40

17.835,40

Trànsit

17.835,40

17.835,40

Progess

6.816,77

6.816,77

Progess

11.894,17

11.894,17

Drassanes i Casal
infantil Drassanes
Casal de Barri del
Raval i Franja Raval
Casal Estiu Collaso i
Gil
Pistes Drassanes i St
Rafael
GÒTIC

Ludoteca Placeta
del Pi
Casal infantil Pati
Llimona

CASC ANTIC

Casal infantil
Convent Sant Agustí

BARCELONETA

Centre Cívic
Barceloneta
Casal infantil
Barceloneta
IMPORT TOTAL

118.490,16

70.005,34

52.502,02

Memòria
Des de l’Ajuntament de Barcelona considerem que cal fer una profunda reflexió sobre
la relació existent entre l’art públic i l’entorn en el que està ubicat i, sobretot sobre el
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seu significat actual. És un fet que, actualment, hi ha conjunts escultòrics clarament
racistes i d’exaltació del colonialisme i l'imperialisme a moltes ciutats.
Aquesta reflexió, impulsada des de la Regidoria de Memòria Democràtica, ja es va
iniciar el mandat anterior amb el seminari de Barcelona Colonial i les conferències de
l'antropòleg Gustau Nerín i l'historiador Stéphane Michonneau, el cicle “Descolonitzar
Europa. Memòries Colonials i Construcció de la Diferència” del Born. O amb actuacions
com les que es van dur a terme amb la figura de l’Antonio López, on l’Ajuntament de
Barcelona va ser pioner i va mostrar molta contundència.
Cal recordar, tanmateix, que aquest debat fa anys que l'han obert les entitats
anticolonialistes i entitats memorialistes, de la ciutat i que de manera periòdica
organitzen actes per denunciar el colonialisme i el racisme.
En el cas concret del monument a Colom, aquest és avui una icona de la ciutat i creiem
que la seva relació amb l'espai públic mereix una reflexió. Aquesta peça d’art públic
forma part de la nostra memòria personal, visual i col•lectiva. En el moment que es va
aixecar volia representar el poder de la burgesia emergent, d'un model de ciutat, de
país i de progrés que volia tenir un paper determinat al món. Aquest model forma part
del passat, i el conjunt escultòric de Colom té elements controvertits que generen
lectures racistes, fruit del paper que dóna a la colonització de les Amèriques.
Per això creiem que sí que és necessari contextualitzar el seu significat mitjançant
l'aprofundiment en la seva anàlisi i explicació de tot el que representava en el moment
de la seva construcció.
3

Cultura, educació i ciència

Educació
L’emergència sanitària ha fet que enguany la preinscripció escolar s’hagués d’ajornar.
Finalment en va tenir lloc entre els dies 13 i 22 de maig. Preferentment aquesta
preinscripció s’havia de fer de manera telemàtica. Al districte de Ciutat Vella es va
habilitar l’Oficina d’Escolarització per fer atenció presencial i per suport a la
preinscripció telemàtica i entre els dies 19 i 22 de maig de manera presencial als
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centres educatius. La llista definitiva de places assignades i de llista d’espera es
publicarà el 7 de juliol de 2020.
Desplegament del Pla d’Educació de Ciutat Vella
El Grup Motor del Pla d’Educació de Ciutat Vella ha estat definint, des de l’últim
trimestre de l’any 2019 un pla d’acció per als propers dos anys en que cadascun dels
agents ha de marcar les seves prioritats. Ara ens trobem en un marc en el que, a curt
termini, ens podem trobar amb una “emergència educativa” i per tant, s’ha de donar
resposta. El Pla d’Educació ha de ser el marc per a que aquesta resposta sigui
planificada i compartida amb i per la comunitat educativa i liderada per cadascun dels
agents amb les competències per a poder desenvolupar els projectes.
El districte de Ciutat Vella, com a administració territorial propera a les comunitats,
hem prioritzat els dos eixos en els que el districte té un protagonisme que atorga el
coneixement i el treball amb la comunitat i amb les famílies. Aquestes prioritats les
hem dividit en unes accions a posar en marxa ara i a valorar ara, durant l’estiu i d’altres
per començar a treballar a partir de setembre segons el marc educatiu, social i cultural
que se’ns presenti.
Les mesures a treballar durant l’estiu tenen molt a veure amb la perspectiva
comunitària i de ciutat educadora, per afavorir l’ús de l’espai públic i la utilització dels
equipaments del districte per part de les entitats d’infància i joves, garantint la
normativa de seguretat i higiene, en consonància amb el Pla d’Estiu Extraordinari 2020.
III Audiència Pública a les noies i els nois de Ciutat Vella
L’Audiència Pública als Nois i Noies de Barcelona és un procés participatiu en què
s’escolta la veu de les i els joves de la ciutat, les seves opinions, els seus problemes i les
seves esperances. Durant el curs 2019-2020, alumnes de 6è de primària de l’Escola
Mediterrània, de 1r i 2n d’ESO de l’Escola Sant Felip Neri i de 3r d’ESO de l’Escola
Vedruna Àngels, sota el lema Educant en la Igualtat, amb el suport d’un material
didàctic elaborat pel Grup GREDICS de la Universitat Autònoma de Barcelona, han
reflexionat sobre les desigualtats i les discriminacions per raons de gènere o
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d’orientació sexual, amb l’objectiu de construir una nova convivència en què tothom
sigui tractat amb igualtat i en què tothom pugui expressar la seva identitat.
Tot el treball, desenvolupat de manera conjunta, acaba en un manifest que es
presenta al Districte en Audiència Pública. Aquest any, degut a l’estat d’emergència,
l’Audiència Pública va tenir lloc de manera telemàtica el passat 29 de maig amb la
presència de Conselleres del Districte i alumnat representant de les 3 escoles
participants.
Durant l’Audiència, les representants de l’alumnat van poder explicar a les
representants polítiques les conclusions del seu treball i les demandes que realitzen a
l’Ajuntament per a que es pugui viure en igualtat a la ciutat, com les millores en la
publicitat per evitar estereotips sexistes o fer campanyes de denúncia de les agressions
masclistes, en l’ús de la senyalització evitant actituds discriminatòries, l’ampliació dels
punts liles o el disseny urbanístic amb perspectiva de gènere, entre d’altres. Igualment
van expressar el seu compromís per respectar tothom independentment de la seva
situació i la seva identitat., utilitzar un vocabulari més inclusiu i mantenir el mateix
tracte amb els diferents referents de la família.

4

Promoció econòmica

Pla de desenvolupament Econòmic
Baixos de Protecció Oficial
S’està preparant una tercera edició de la convocatòria de Baixos de Protecció Oficial
per principis d’aquesta tardor. Aquesta convocatòria estarà orientada a donar suport a
persones o iniciatives que estiguin patint especialment la crisi econòmica a causa de la
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COVID-19. En aquest sentit, també es preveu una revisió de preus dels locals a la baixa
per ajustar-los al màxim al context de crisi econòmica post-COVID-19.
Entre desembre de 2019 i febrer de 2020 es van adjudicar els vuit locals de la segona
convocatòria dels Baixos de Protecció Oficial. Els adjudicataris i els locals de la
convocatòria de Baixos de Protecció Oficial 2019 són els següents:
1. Bugaderia Social (C. Francesc Cambó, 30-36),
2. Llibreria Sant Jordi (C. Robador, 43),
3. Fusteria Ecològica (C. Flassaders, 23),
4. Ecomuseu dels gitanos ( C. de la Cera, 10),
5. Fundació Apip-Acam

(C. Arc de Teatre, 13),

6. Can Tria botiga ecològica (C. Carretes, 43),
7. Top Manta

(C. Robador, 21),

8. Mensakas (C. Santa Madrona 6-8, porta 2)
Tot i la paralització de les obres i dels tràmits a causa de la COVID-19, ja s’ha signat el
primer contracte d’arrendament i comença a tirar endavant el projecte de la Fusteria
Ecològica al carrer de Flassaders. La resta de locals estan en el procés d’adequació i els
projectes adjudicataris s’hi aniran instal·lant al llarg dels propers mesos.
Per altra banda, els locals de la primera convocatòria de Baixos de Protecció Oficial
estan reprenent progressivament les seves activitats comercials o de servei, amb
l’excepció de la Galeria Stendhal, que tancarà a principis de juliol.
Punt de Defensa dels Drets Laborals
A nivell global (dels 3 punts presencials i el que s’ha habilitat exclusivament telemàtic
durant aquest període), els Punts de Defensa de Drets Laborals de Barcelona Activa,
dedicats a l’assessorament gratuït sobre qüestions legals i drets laborals de les
persones treballadores, han atès més de 1.300 sol·licituds durant l’emergència
sanitària; una xifra que és cinc vegades més alta que en el mateix període de l’any
anterior i, a més, ha realitzat més atencions que en tot el 2019.
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Les consultes han estat relacionades amb la Seguretat Social, en referència al
cobrament de l’atur i altres indemnitzacions, així com dubtes sobre les prestacions
lligades als Expedients de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), i sobre l’extinció de
contractes i acomiadaments.
L’Ajuntament de Barcelona ha ampliat aquest servei d’atenció a la ciutadania
reconvertint-lo en un servei d’assessorament telefònic en un moment d’incertesa
social i d’impacte de la crisi sanitària que afecta a la situació laboral dels treballadors i
treballadores. L’equip d’advocades, a través d’atencions per via telemàtica Ç(telèfon i
correu electrònic), ha pogut resoldre els principals dubtes, personalitzant cada cas, i
donar informació d’altres recursos municipals i ajuts que s’han activat per part de
l’Ajuntament o d’altres administracions, o derivar la consulta a organismes que podien
donar un suport complementari.
En el següent quadre, amb dades globals, podem veure quantes persones residents a
Ciutat Vella han utilitzat el servei dels Punts de Defensa des de mitjans de març fins a
principis de juny. Eren 104 persones, un 10% del total del servei. Amb data 14 de juny,
són 107 persones, i es manté en el 10% del total.
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Els perfils de les persones que han fet consultes corresponen en un 64% a dones i un
36% a homes. Majoritàriament d’edats compreses entre els 30 i 45 anys (51%), seguits
de persones d’entre 45 i 55 anys (23%), en situació laboral en actiu (46%) o d’atur
(41%), amb estudis secundaris (47%), universitaris (40%) o educació primària (13%).
El servei de Punts de Defensa dels Drets Laborals és gratuït i s’hi accedeix amb cita
prèvia trucant al telèfon 900 533 175, en horari de 9 a 18 hores, de dilluns a divendres.
Per a més informació, es pot visitar el web: barcelonactiva.cat/dretslaborals (en
castellà, barcelonactiva.cat/derechoslaborales). A més, Barcelona Activa ha realitzat un
vídeo amb les preguntes més freqüents sobre drets laborals en temps de COVID-19 i
les respostes de l’equip expert, accessibles en els seus canals socials.
Pel que fa a l’activitat realitzada per les advocades del Punt de Defensa de Drets
Laborals de Ciutat Vella, des del dilluns 16 de març fins el divendres 12 de juny han
realitzat 611 assessoraments (a persones del conjunt de la ciutat i també de fora de
Barcelona).
Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella
Actualment la feina per part de les administracions participants en el Banc és la
configuració del conveni que n’ha de regular el funcionament per als propers anys.
Mentrestant, l’activitat del Banc continua amb la realització de les següents accions:
● Recepció, preparació i distribució de material escolar per a centres educatius
del Districte: Castella, Cervantes, Milà i Fontanals, Parc de la Ciutadella, Pere
Vila, Sagrada Família, Escola Pia de Sant Antoni, La Salle Comtal, Labouré i Sant
Felip Neri.
En aquesta línia, cal mencionar el rol que va desenvolupar el Punt d’Atenció a
l’Activitat Econòmica (veure següent punt) per tal de realitzar la compra
d’aquest material a establiments comercials del Districte.
● Gestió de les donacions rebudes (per part del Districte o del mateix Banc) i
repartiment a entitats del territori.
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En aquest sentit, els eixos que conformaran el Banc a partir d’ara i que entraran en
vigor amb la posada en marxa del conveni són els següents:
● Dinamització de la mancomunació de recursos, en cessió lliure.
● Xarxa de reutilització de recursos en desús.
● Gestió de donacions.
● Serveis de suport a activitats culturals, comunitàries i comercials.
● transport i muntatge dels materials, així com altres serveis vinculats a activitats
culturals i comunitàries.
● Primeres experiències laboral per a joves del Districte.
Per part de l’administració municipal, formen part del BRMCV el Districte, el Pla de
Barris Raval Sud – Gòtic Sud i Barcelona Activa. En aquests moments estem iniciant
converses amb l’ICUB per tal de valorar la seva possible inclusió al conveni.
Punt d’atenció a l’Activitat Econòmica
Els resultats del PAAE durant els mesos que portem del 2020 són els següents:
Taula 7. Dades acumulades des de l’inici del servei
Acumulat des de gener 2020
Tipus de servei

Nº total (acumulat

Dades maig

+maig)
Total persones emprenedores

157*

17

Nombre sessions informatives

ONLINE

1

Total de persones assessorades

102**

13

115

17

Nombre d’empreses constituïdes

0

0

Nombre agents econòmics assessorats

124

41***

Nombre d’assessoraments -Inicials i de
seguiment-

Nombre d’assessoraments/accions amb agents 164

71 (accions)

econòmics
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Nombre de projectes actius

50****

5 nous de
maig

*Es tenen en compte les sessions informatives i assessoraments inicials i de seguiment sense
comptabilitzar les repeticions d’assistència.
** Es tenen en compte únicament els assessoraments a l’emprenedoria sense comptabilitzar repeticions
d’assistència.
*** Es tenen en compte nombre d’agents econòmics assessorats sense comptabilitzar repeticions
**** Comptabilitzem els que estan en actiu, segons passin les noves persones emprenedores pels
assessoraments veurem si inicien procés i estan oberts o tancats.

Cal mencionar l’important canvi en el gruix d’atencions que realitza el PAAE, que de
l’àmbit d’emprenedoria ha passat al d’empresa. Així, en un moment en què la voluntat
d’emprendre nous projectes econòmics ha disminuït a causa del context de crisi
sanitària, han crescut les demandes d’empreses ja constituïdes (sobretot persones
autònomes) amb relació a la reorientació del seu negoci, a ajuts i subvencions
existents per al negoci, a eines de viabilitat empresarial, etcètera.
Aquest mes s’ha dut a terme una acció formativa sobre reorientació del negoci,
titulada "Obrim la persiana....i ara què?", destinada als comerços i associacions de
comerciants de Nou Barris i Ciutat Vella. La sessió va ser dissenyada per part dels
equips tècnics dels PAAE de Nou Barris i Ciutat Vella conjuntament. Hi varen participar
un comerç de Nou Barris i dues associacions de comerciants (1 de Nou Barris i 1 de
Ciutat Vella), tot i que inicialment s’havien inscrit 6 participants. S'ha fet una valoració
positiva del desenvolupament de la sessió, la qual es repetirà la segona setmana de
juny.
Per altra banda, durant aquest mes de maig s’ha continuat amb les gestions per a la
compra i distribució de material escolar, segons l'encàrrec del Districte de Ciutat Vella.
El PAAE CV ha reforçat la planificació logística de l'actuació, així com ha dut a terme la
coordinació amb els establiments comercials. El Banc de Recursos Mancomunats de
Ciutat Vella, projecte publico-comunitari on participen Barcelona Activa, el Districte de
Ciutat Vella i Pla de Barris, s'ha encarregat de la distribució del material als centres
educatius.
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https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupamenteconomic/ca/noticia/compra-publica-amb-visio-de-territori_956396
En darrer lloc, convé remarcar la tasca de prospecció que realitza l'equip del PAAE per
donar suport a entitats a fi d’adaptar els seus serveis a la situació actual, a través de la
vinculació a empreses i iniciatives socials. Així, l’equip del PAAE ha estat present a les
diferents xarxes i ha tingut contacte amb les associacions del territori, amb la voluntat
d’estar atentes a les oportunitats de connectar el comerç amb el seu entorn, així com
poder impulsar processos de compra en el territori.
5

Espai públic

Obres en curs actualment
Pel que fa a les obres, les obres de millora de Sant Pau del Camps s’han finalitzat
recentment.
A data 13 de març de 2020 les obres que estaven en curs eren les següents:
● Urbanització de la plaça Sant Miquel (previsió finalització octubre 2020)
● Carrer de l’Est i Arc del teatre (previsió de finalització febrer 2021)
● Reurbanització del c. Reina Amàlia, en el tram de la plaça Folch i Torres al barri
del Raval (previsió finalització octubre 2020)
● Renovacions i millores en la xarxa d’enllumenat als carrers Almirall Aixada i
Sant Carles i Plaça Catalunya
● Adequació dels locals dels carrers Sant Oleguer 5-11 per a espai d’entitats
(previsió finalització octubre 2020)

i Reina Amalia 38 per a l’Ateneu

Enciclopèdic (previsió finalització octubre 2020).
● Rehabilitació dels elements comuns de l’edifici del C Robador 33
● Rehabilitació de l’edifici de 13 habitatges i 1 local al carrer Robador 25-27
(previsió finalització juny 2020).
● També s’havien reiniciat els treballs de reforçament i d’ampliació del vestíbul
dels FGC a la plaça Catalunya.
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Totes aquestes obres han estat suspeses pel Decret d’estat d’alarma, per tant les
dates de finalització previstes s’han vist afectades i s’informarà del nou calendari
durant les properes setmanes en els òrgans de participació i de govern corresponents.
A part de les obres aturades, s’han iniciat obres durant la fase de desescalada com
l’obra dels jardins de la Ciutadella – plaça d’Armes, signant l’acta de replanteig el
passat 10 de juny i amb una durada contractual de dotze mesos. De la qual, les
principals actuacions són la millora del drenatge del parc, substitució i/o estabilització
dels paviments de sauló, la reparació dels encintats dels parterres, la remodelació de
les vorades, l’actuació de millora d’elements vegetals, la millora de la xarxa de reg
automàtic i l’adequació de les reixes de drenatge.
L’altre obra pendent d’iniciar és la del Projecte Executiu en l’àmbit del carrer de l’Est
número 8 al barri del Raval. On es realitzarà la repavimentació de l’àmbit, la millora de
l’enllumenat públic i una nova xarxa de reg pels arbres existents. La previsió de durada
de les obres és de dos mesos.
Campanyes d’inspecció
Aquest estiu les campanyes d’inspecció estaran enfocades a mantenir la normativa per
garantir la seguretat i limitacions establertes a causa de la COVID-19:
● Ocupacions de la via pública en zones sensibles, com són els entorns de Sant
Antoni Abad, Joaquim Costa o la Barceloneta.
● Campanya informativa de les condicions de funcionament de les activitats de
discoteques per tal de prevenir la COVID-19.
● Terrasses: Gestió per part de la DSI. S'informarà de la normativa en cas de
queixa ciutadana, i s’actuarà a requeriment del Districte en alguna zona en
concret si s’escau. Les sancions s’aplicaran només en cas de reincidència.
Terrasses
La tramitació de les terrasses COVID a Ciutat Vella s’està treballant. De moment s’han
rebut 442 sol·licituds, de les quals 73 ja han estat denegades i 30 concedides, la resta
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(339) s'estan valorant encara en l'àmbit documental, tècnic i es troben en procés de
possible aprovació.
De les 30 concedides, n'hi ha 6 (2 a Doctor Dou, 2 a Portal Nou, 1 a Ginebra i 1 a Pepe
Rubianes) que han necessitat d'actuació en calçada perquè ocupaven places
d'aparcament.
Les denegacions que s’han realitzat són degudes per 4 motius:
● Deficiències documentals. La petició havia de venir amb un mínim (molt mínim)
de documentació. Els que no han entrat amb aquests mínims se'ls denega
directament.
● Existència d'expedients disciplina: En cas d'existència d'expedients vius
d'AUTORITAS referents al local de temes de soroll, també se'ls denega
directament. Exactament seria, si l'establiment ha estat sancionat amb caràcter
ferm per l'incompliment de les condicions de la llicència en el termini dels sis
mesos anteriors a la formalització de la sol·licitud.
● Incompatibilitat de l'espai: Hi ha llocs que l'ampliació sol·licitada NO hi cap per
l'existència de mobiliari, altres ocupacions, etc.
● Incompatibilitat per espais amb especial sensibilitat acústica, on els nivells
sonors habituals ja són elevats i superiors als previstos en el mapa acústic.
Músics al carrer
El Projecte Música al Carrer està emmarcat dins del programa Cultura Viva de l'Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB). Bàsicament aquest Pla Pilot consisteix en facilitar que
els participants del projecte puguin sortir al carrer a exercir la seva activitat.
Per a que això sigui possible s’ha fet una proposta que s’ha anat desenvolupant
conforme la ciutat de Barcelona ha anat superant les fases de la desescalada.
Primer tram
Per les setmanes del 8 al 21 de juny es van escollir, sota un criteri d’amplitud de la
superfície dels espais, vuit dels divuit Punts de Música que hi ha a Ciutat Vella:
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1- Punt 3, situat a l’Avinguda de la Catedral, davant de la les escales.
2- Punt 4, situat a la Plaça Nova, davant de Càritas.
3- Punt 5, situat a l’Avinguda de Francesc Cambó, davant el Mercat de Santa
Caterina.
4- Punt 6, situat a la Plaça de Sant Just.
5- Punt 9, situat al Carrer de la Tapineria, al costat de la Baixada de la Canonja.
6- Punt 10, situat a Plaça Catalunya, al costat del monument a Francesc Macià.
Aquesta ubicació no és l’habitual, però es va decidir aquest trasllat per
precaucions relacionades amb el manteniment de les distàncies de seguretat.
7- Punt 11, situat al Passeig de Lluís Companys, al costat de l’Arc de Triomf.
8- Punt X, situat a la Plaça de Ramon Berenguer, amb l’antiga muralla de fons.
Aquest Punt només s’utilitza quan per algun esdeveniment es tanquen els
Punts 3 i 4 (Fira de Santa Llúcia, Fira del Llibre, etc.).
Al finalitzar la primera setmana, i vist el bon funcionament, es va decidir incorporar-hi
dos Punts més, situats a la zona del Port de Barcelona, que es van engegar el dilluns 15
de juny:
9- Punt 16, situat a la Plaça del Mar, a l’alçada del Carrer de la Drassana.
10-Punt 17, situat al Passeig Joan de Borbó amb la Plaça de Pau Vila.
Aquests deu Punts s’han senyalitzat amb unes llunes blanques a terra per tal d’indicar
al públic potencial quines són les distàncies a mantenir, i l’emplaçament del músic s’ha
marcat amb tanques metàl·liques i cinta de senyalització viària.
Per tal de minimitzar riscos es va prendre la decisió que aquestes dues setmanes
només es permetrien les actuacions individuals i per això, excepcionalment, es
permetria als que tenen acreditació de duet o de grup exercir l’activitat
individualment.
Del total de noranta-u músics amb acreditació per participar en el Projecte van ser
vint-i-dos els que es van apuntar. S’ha de tenir en compte que dels acreditats com a
duet o grup només dos músics ho van fer.

38

Informe de Regidoria

Per tal de fer el desconfinament esglaonadament també es va decidir que aquestes
dues primeres setmanes es reduirien les franges horàries habituals, establint aquests
horaris comuns a tots els Punts.
De dilluns a divendres de 17h a 19h.
Dissabtes i diumenges de 12h a 14h i de 17h a 19h.
Valoració del primer tram
Tot i la reticència inicial dels usuaris del Projecte la valoració per la gran majoria d’ells
ha estat molt positiva, tot i que esperaven que a partir del 22 de juny ja es torni a una
certa normalitat, sobretot pel que refereix a obrir la resta de Punts, tornar als horaris
habituals i permetre les actuacions dels duets i grups.
A nivell d’afluència s’ha observat que conforme la setmana avançava s’anava
incrementant el nombre de vianants.
El fet de que l’inici del desconfinament tingués certa repercussió mediàtica ha fet que
molta part de la ciutadania expressés als músics la seva empatia per la situació que
vivien.
Com és habitual a les actuacions de Música al Carrer els “espectadors” no s’aturen mai
molt a prop dels músics. El més habitual és que la gent s’aturi uns instants a una
distància superior de la senyalitzada amb els punts blancs i després segueixin el seu
camí. Excepcionalment es poden formar petits “auditoris” improvisats, però les
distàncies s’han mantingut dins els paràmetres permesos, tant amb el músic com entre
el públic.
S’ha constatat que les tanques metàl·liques i la cinta de senyalització viària usades per
marcar l’emplaçament del músic no eren necessàries i per tant s’han deixat d’utilitzar a
partir del dilluns 15 de juny.
Del 22 al 28 de juny, s’ha iniciat el segon tram d’aquest Pla Pilot, que essencialment
consisteix en obrir tots els Punts, recuperar el horaris habituals i permetre les
actuacions de duets i grups. Es demana als usuaris que siguin molt actius a l’hora
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d’evitar possibles aglomeracions i es fa un seguiment exhaustiu per comprovar-ne la
viabilitat. Si tot evoluciona favorablement es prorrogarà per les setmanes del 29 de
juny al 12 de juliol, per a partir d’aquesta data poder tornar a realitzar l’activitat en les
mateixes condicions que abans de la crisi causada per la COVID-19.
Estàtues
Des de el 2 de juny es va reprendre l’activitat d’aquest col·lectiu a la via pública
després del període de confinament. Es va reprenen la normalitat gradualment
complint les mesures de seguretat i salut establertes.
Pintors
Com la resta d’activitats de la via pública es va notificar als pintors que des de el 2 de
Juny poden tornar a realitzar la seva activitat a la via pública tot respectant les normes
i mesures de prevenció per evitar el risc de contagi COVID-19 que en cada fase de
desescalada s’han anat proposant.
S’adjunten fotografies de la setmana del 1 al 7 de juny.
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Fires
Les fires no han estat actives durant la Fase 2 i 3 del confinament, un cop s’ha entrat a
“la nova normalitat” les fires han tornat a obrir, totes les autoritzacions i llicències
s'han fet amb un plànol de les parades per justificar l'adopció de les mesures de
distanciament i l'acordonament de la fira, amb la Declaració responsable sobre
l'adopció de mesures de prevenció de la COVID-19 i el llistat de paradistes.
La situació actual de les fires del districte és la següent:
●

Fira d’alimentació artesanal gestionada pel col·lectiu d’artesans d’alimentació.
Aquesta va ser la primera que es va AUTORITZAR el seu retorn, doncs té
llicència anual i es van Autoritzar el 50% de les parades. Posteriorment s'ha
AUTORITZAT el seu retorn els dies 19, 20 i 21 de juny. Actualment ja poden
tornar el 100% però com què el cap de setmana que van estar no van cobrir ni
despeses no volen tornar fins a l'agost esperat que millori la situació.

●

Fira de productes tradicionals catalans gestionada pel grup divulgatiu. De
moment no han volgut sortir al juny i estem pendents de si voldran estar al
juliol.

●

Fira d’artesans de la Rambla gestionada per l’associació d’artesans de la
Rambla. També disposa de llicència anual i s'ha AUTORITZAT el seu retorn els
dies 3, 4 i 5 de juliol.
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●

Fira d’artesans d’Allada Vermell gestionada per l’associació multicultural de
joves artesans d’Allada Vermell. Disposa de llicència anual i s'ha AUTORITZAT el
seu retorn els dies 19, 20, 21, 26,27 i 28 de juny amb 50% de les parades i els
caps de setmana de juliol, amb el 100% de les parades.

●

Fira de Brocanters gestionada per l’associació Mercat Gòtic. Avinguda Catedral.
També disposa de llicència anual i estem preparant l'AUTORITZACIÓ pel dijous
8 de juliol amb el 100% de les parades.

●

Fira de Filatèlics i Numismàtics gestionada per l’associació de Filatèlica i
Numismàtica. Plaça reial. També disposa de llicència anual i s'ha AUTORITZAT el
seu retorn els dies 28 de juny i els tots els diumenges de juliol. De moment no
estan el 100% de les parades.

●

Fira del Portal de l’Àngel gestionada per una associació diferent cada 14 dies.
Estem preparant la llicència per a l'Associació Dones Artesanes del 8 de maig
del 20 de juliol al 2 d'agost, amb el 100% de les parades.

●

Fira d’artesans del carrer Argenteria gestionada per l’associació ACAR. No
disposava de llicència anual i s'ha passat a Signatura la llicència pels caps de
setmana de juliol i agost.

●

Fira Drap-Art de la pl. Reial gestionada per l’associació Drap-Art. No disposava
de llicència anual i s'ha de preparar la llicència però estem pendents que
decideixin si tornen ara a l'estiu o al setembre.

●

Fira de Pintors de la pl. Sant Josep Oriol (pintors del Pi) gestionada per
l’associació pintors del Pi. No disposava de llicència anual i s'ha de preparar la
llicència però estem pendents que ens enviïn una proposta de mesures de
distanciament doncs no hi caben totes, i segurament faran dos torns.

Itineraris segurs
La Xarxa d’itineraris segurs a Ciutat Vella està formada per dos carrers, Sant Antoni
Abad i Carme, els dos al Raval.
1. Carrer Sant Antoni Abat a partir del carrer de Bisbe Laguarda: amb Servei de
Veïnatge i suport de la GUB, per franges horàries per poder retirar la tanca
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quan passi GUB i neteja, per requeriment d’aquests serveis, i no poder baixarse del vehicle per passar quan fan els serveis. Quan no hi són els informadors
deixen el pas obert i posen la tanca a la vorera. S’han col·locat avisos a Riera
Alta i Maria Aurèlia Capmany.
2. Carrer del Carme a partir del carrer de les Floristes de la Rambla: amb un
seguiment puntual per part d’informadors i Guàrdia Urbana. S’ha deixat obert
el pas per la plaça de la Gardunya com a alternativa.
La campanya ha finalitzat a finals de juny i s’ha valorat positivament, atès que els
incompliments s’han reduït de forma notòria conforme anaven passant els dies. S’ha
aconseguit la reducció d’un 75-80% del trànsit total habitual –inclosos serveis-.
En totes dues zones s’ha detectat una millora progresiva en el comportament durant el
seguiment de la mesura, i una reducció de l’incompliment començant amb un 28% el
primer cap de setmana i acabant amb un 12% en l'últim, permetent l’utilització
peatonal de la calçada i ampliant així els àmbits de passeig.
Per això s’ha valorat consolidar ambdós itineraris amb la senyalització vertical fixa en
els dos punts:

Carrer del Carme:
● Senyals verticals situat a carrer del Carme amb Àngels i a Dr. Dou – Pintor
Fortuny.
● Seguiment puntual per Guàrdia Urbana.
Carrer de Sant Antoni Abat:
● Senyals verticals a l’accés a Hospital per la Rambla del Raval i una segona a
l’inici de Sant Antoni Abad amb Bisbe Laguarda.
● Es mantindran avisos a Riera Alta amb Maria Aurèlia Capmany, i a Cera.
● Seguiment puntual per Guàrdia Urbana
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Decret sobre circulació de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP)
Es tracta d’una restricció temporal de la circulació de vehicles de mobilitat personal i
cicles de més de dues rodes al Districte de Ciutat Vella, que suposin una activitat
comercial, en virtut l’art. 1.3 de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació
de vianants i vehicles de Barcelona.
Aquesta restricció l’anem aprovant anualment, la primera vegada va ser per mitjà de
decret d’Alcaldia de 14 de setembre de 2017 i implica que al territori del Districte de
Ciutat Vella, els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes (A, B i C1)
que suposin una activitat d’explotació econòmica no poden circular fora de les rutes
regulades a l’Annex X de l’Ordenança de 27 de novembre de 1998, de circulació de
vianants i vehicles de Barcelona.
Durada de la restricció:
● 2017: del 26 de setembre al 26 de desembre
● 2018: des del 3 de maig dins el 31 d’octubre

44

Informe de Regidoria

● 2019: la previsió era que la prohibició estigués vigent des del 2 de juliol i fins el
31 d’octubre del 2019. No obstant, en data 24 de juliol del 2019 es va interposar un
recurs d’alçada que en sol·licitava la suspensió, que va ser tractat com a recurs de
reposició per indicació de la Direcció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de
Barcelona, la desestimació del qual es troba en tràmit de signatura.
Segons informe sobre l’impacte de la restricció temporal de la circulació de vehicles de
mobilitat personal i cicles de més de dues rodes al Districte de Ciutat Vella, que
suposin una activitat comercial, en relació amb les incidències, reclamacions o
suggeriments rebuts a través de l’aplicatiu IRIS, de 27 de març del 2019 del
Departament de Comunicació, s’ha constatat que les queixes i incidències relacionades
amb la circulació de VMPs es va reduir significativament durant el període de
prohibició de l’any 2018, tot afirmant que la mesura va tenir impacte durant la seva
aplicació.
Des del Districte de Ciutat Vella es considera, per tant, indispensable continuar amb
aquesta restricció temporal dels espais per on poden circular els vehicles de mobilitat
personal i els cicles de més de dues rodes, que circulin tant de forma individual com en
grup, i que suposin una activitat d’explotació econòmica i per això estem preparant el
decret per aquest any amb alguna modificació consistent en intentar ampliar el temps
de restricció.
El 18 de juny del 2020 ha estat aprovat inicialment el nou decret amb una vigència de 3
mesos des de la data de signatura del decret que està prevista per 1 d’agost.
Motos en vorera a l’avinguda Francesc Cambó i a Sotstinent Navarro
Les observacions de l’aplicació de la campanya a Ciutat Vella assenyalen que moltes
voreres al districte no tenen les dimensions adequades per aparcar segons la
normativa i, a més a més, hi ha un nombre molt més elevat de motos que de places
d’aparcament. Tot i així, durant la setmana de la campanya es va veure com es van
reduir les motos aparcades en zones prohibides.
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Per això, seguirem realitzant campanyes per complir la normativa i executant mesures
per garantir la seguretat i la salut pública de la ciutadania en els seus desplaçaments a
l’espai públic que permetin tornar a encaminar la mobilitat de la ciutat cap als
objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que passen per fomentar els
desplaçaments a peu, en transport públic i en bicicleta.
La campanya ha consistit en un conjunt de fases que s’han anat implementant des del
seu inici i que es detallen a continuació:
● FASE 1: Duran i Bas
● FASE 2: Antonio López
● FASE 3: Princesa
● FASE 4: Palma de Sant Just
● FASE 5: Av. Drassanes
● FASE 6: La Morera i plaça de Sant Agustí
● FASE 7: Av Francesc Cambó
● FASE 8: SotsTinent Navarro
● FASE 9: Gòtic Sud-Entorns Pati Llimona
Pel que fa a les fases 8 i 9, es van realitzar conjuntament i així actuar, no en un
emplaçament concret com les altres actuacions, si no en tot un conjunt d’entorn del
barri Gòtic, on la trama urbana és de carrers molt estrets de plataforma única, té
prioritat el vianant i ja està prohibit l’estacionament de motos en aquestes vies.
L’àmbit comprenia els carrers situats entre el carrer Ferran i Jaume I, Via Laietana,
Passeig de Colom i el carrer d’Avinyó.
L’actuació

va

comportar

reforçar

la

senyalització

vertical

de

prohibició

d’estacionament en emplaçaments com la plaça Emili Vilanova, plaça dels Traginers,
carrer Regomir, plaça Regomir i Pati d’en Llimona, plaça Sant Just i Carrer de la Plata, a
més de la comunicació als usuaris de motos.
Es van començar a posar avisos a les motos estacionades en aquest àmbit el 5 de juny i
es va allargar durant tota la setmana. La Guàrdia Urbana va començar a sancionar
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posteriorment, a partir del 15 de juny. Finalment, els agents de BSM són els que
controlen el seu compliment, a partir del 22 de juny.
En el quadre següent es detalla el cronograma de la fase 9.

Via Laietana
El projecte de Via Laietana, va ser presentat a mitjans del mes de febrer, concretant la
secció de 20m amb els moviments associats necessaris que en resum queden de la
següent manera: ampliació de voreres fins a 4m, dos carrils de baixada per al transport
públic i per a les bicicletes compartint amb els vehicles; i en la pujada un carril per a
bicicletes i l’altre regulat per al transport públic i sols per a veïns i veïnes en hores de
regulació. D’aquesta manera la proporció de vorera i calçada s’equilibra de forma
important apropant-se a l’habitual dels carrers de l’Eixample, d’amplada similar.
L’actual situació post-COVID-19 i la situació de les finances municipals resultant ens fan
haver de replantejar les inversions del mandat, i per tant, caldrà esperar a tenir més
informació per saber si finalment es podrà mantenir la previsió d’executar l’obra
durant aquest mandat.
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Tanmateix, la Via Laietana ja s’ha transformat gràcies a les actuacions d’urbanisme
tàctic que s’han dut a terme per adaptar la via a les mesures aprovades per donar més
espai als vianants en detriment dels carrils de circulació.
Actuacions COVID-19 realitzades en la Via Laietana: Obrim carrers
L’Ajuntament de Barcelona ha adaptat la mobilitat de la ciutat a la sortida progressiva
del confinament provocat per l’emergència sanitària de la COVID-19. Els principals
objectius passen per l’adopció de mesures que assegurin les màximes garanties
sanitàries en els desplaçaments a la ciutadania i que, alhora, tornin a encaminar la
mobilitat cap als objectius del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), fomentant l’anar a peu,
en transport públic i en bicicleta.
En aquest sentit, hem aplicat mesures per afavorir que la ciutadania pugui sortir a
passejar i fer activitat esportiva a prop del seu domicili de forma segura. S’ha
augmentat l’espai reservat al vianant i s’ha permès que la represa progressiva de l’ús
de l’espai públic s’hagi fet de manera segura i respectant les distàncies entre persones,
les recomanacions sanitàries i els criteris marcats per les autoritats competents.
Per això, a Ciutat Vella s’ha guanyat la Via Laietana per al passeig, les activitats d’oci i la
pràctica esportiva de la ciutadania, que quedaran lliures de la circulació de vehicles.
Tot, garantint el compliment de les mesures i distàncies de seguretat a l’espai públic.
D’aquesta manera, s’ha prohibit el pas de vehicles a motor tots els caps de setmana
entre les 9h del dissabte i les 21h del diumenge, i en festius de 9h a 21h, que són els
moments on en els espais lliures dedicats a l’oci i a l’esbarjo s’hi acumulen un major
nombre de persones.
La iniciativa va començar el cap de setmana del 23 i 24 de maig, i ha estat operativa
fins a finals de juny.
S’ha realitzat una actuació amb urbanisme tàctic amb els següents objectius:
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1. Ampliar l’espai pels vianants en els trams on les voreres eren més estretes. En
la línia en què es transformarà la via properament. Treure les pilones que
n’impedien l’ús complet i allunyar el trànsit de la vorera actual.
2. Generar dos carrils bus, no existents anteriorment en part de la via, o amb
carrils insuficient, , per tal que el transport públic millori les seves condicions de
recorregut.
3. Reduir la capacitat per absorbir trànsit privat de la via eliminant un dels dos
carrils de ciutat en sentit descendent.
A partir del dissabte 3 d’octubre la Via Laietana estarà tallada al trànsit cada cap de
setmana. L’Ajuntament fa permanents alguns dels talls programats durant el
confinament en el marc del programa Obrim carrers com a conseqüència dels bons
resultats obtinguts.
Els talls de la Via Laietana començaran dissabte de 15h a 21h perquè els compradors
del Mercat de Santa Caterina hi puguin arribar en cotxe- i tot el dia diumenge.
Actuacions immediates en la Via Laietana
Pel que fa als treballs de prospecció en la Via Laietana, de cara a disposar d’una
informació el màxim fiable del subsòl de la Via es farà un programa de cales que ha de
permetre en el projecte de reurbanització de la Via:
1. Reubicar les infraestructures renovades.
2. Concretar i harmonitzar els llocs on es pugui plantar.
3. Tenir la possibilitat d’augmentar la capacitat de la recollida pneumàtica
del districte.
Les obres es duran a terme durant els caps de setmana del mes d’agost i els dos
primers de setembre. Cal indicar que el programa Obrim carrers no afectaria en la
realització dels treballs. També és compatible amb l’entrada dels serveis, veïns i veïnes
per la Via.I al mateix temps són compatibles amb la urbanització tàctica realitzada i en
cap cas tallaran el trànsit en cap dels dos sentits, deixant sempre com a mínim un carril
per cada sentit de la marxa.
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Previsions per a la reurbanització completa de la Via Laietana
La previsió de realitzar el projecte i obres de la Via en aquest mandat segueix vigent.
No hi ha indicacions en la Gerència d’Ecologia Urbana que indiqui el contrari.
La licitació de redacció del Projecte Executiu es va realitzar al febrer però els terminis
van quedar suspesos a causa de l’estat d’alarma. Un cop finalitzada aquesta situació
extraordinària, aquesta tramitació es reiniciarà en els terminis legals previstos. Segons
la previsió actual de desconfinament, podem tenir un equip redactor el mes de
setembre. Les obres s’iniciarien 3 mesos després de la previsió inicial, aproximadament
el primer trimestre del 2022.
La Rambla
Se segueix treballant en la concreció de les estratègies urbanístiques, culturals, de
turisme i d’urbanització.
Pel que fa a l’estratègia urbanística l’objectiu és el desenvolupament d’eines que
protegeixin l’habitatge i la diversificació comercial.
L’estratègia cultural serà la primera en fer-se visible activant-se els propers mesos per
coordinar un treball conjunt entre els equipaments, entitats i col·lectius per generar
diverses activitats que potenciïn la vivència quotidiana d’aquest carrer especialment
als tres espais majors dissenyats en el projecte.
L’estratègia turística passa per una ordenació dels fluxos de turisme tant de vianants
com d’autobusos, l’aplicació del segell biosphere i la coordinació per tractar l’espai
com a Espai de Gran Afluència.
Paral·lelament s’està treballant en el disseny i la concepció de l’Observatori Rambles
que serà l’eina des d’on es podrà monitoritzar i fer seguiment de l’impacte de la
transformació de Les Rambles per la Comunitat Rambles i tothom qui estigui
interessat.
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Pel que fa al projecte de reurbanització actualment, el Projecte d’Execució està en fase
d’aprovació tècnica (ITP i auditoria). Si finalment, s’aprova inicialment en la CEUM del
21 d’octubre de 2020, i en el PIM s’ha aprovat la inversió necessària, es podríen iniciar
les obres de l’Àmbit 1 (Colom – Sta Madrona) a finals del 1er semestre de 2021.
CAP Raval Nord (actualització)
En aquest Plenari de Districte, a la part decisòria, va l’expedient de Pla Especial
urbanístic i de Millora Urbana (PEUMU) per a la regulació del nou equipament sanitariassistencial a l’església de la Casa de la Misericòrdia situada al carrer de Montalegre, 4.
La previsió de l’Ajuntament és que s’aprovi aquest expedient de manera definitiva
durant l’any 2020.
La proposta del present Pla és la de construir un nou Centre d'Assistència Primària
(CAP) en substitució de l'existent, definir els paràmetres d'ordenació i condicions de
l'edificació que garanteixin la funcionalitat del CAP, amb l'objectiu d'oferir tant les
millors condicions per a les persones usuàries del centre com la seva integració en el
seu entorn immediat.
El present PEUMU té per objecte definir els paràmetres d'ordenació urbanística de
l'edificació, Centre d'Assistència Primària, amb l'objectiu d'oferir millors condicions per
als usuaris del centre. Concretament el pla estableix les següents determinacions:
● Determina la qualificació de l'equipament comunitari i dotació de nova creació
de caràcter local.
● Determina la titularitat pública de l'equipament.
● Concreta el tipus d'equipament com a sanitari-assistencial.
● Defineix els paràmetres d'ordenació i condicions d'edificació que garanteixen
tant la funcionalitat del nou equipament com la seva integració en el seu
entorn immediat.
La infografia següent explica les diferents fases del procés que ha de fer realitat el nou
CAP Raval Nord. També s’indica el moment en el que es troben els tràmits en
l’actualitat.
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Indicadors de seguretat
De manera prèvia, cal recordar que el dia 14 de març de 2020 es decreta l’estat
d’alarma pel Govern central, mitjançant el Reial Decret 463/2020 del 14 de març, amb
efectes des del dia 15 de març a les 00.00 hores, donada la crisi provocada pel
coronavirus SARS-CoV-2(COVID-19). Aquesta situació d’emergència i excepcionalitat,
per evitar el contagi de la pandèmia i l’impacte dels seus efectes en el municipi de
Barcelona, incideixen directament en la prestació de serveis i l’activitat municipal, tant
en matèria de seguretat ciutadana com en totes les derivades de la convivència
ciutadana.

En primer lloc indiquem l’evolució dels fets coneguts per la policia entre els mesos
d'abril i maig del 2020, comparats amb l’any anterior. S’entén per “fets coneguts” tots
aquells dels que té notícia la policia; ja sigui per una denúncia ciutadana o per
esbrinament a partir de les gestions que realitza la pròpia policia o l’Administració de
Justícia.
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Realitzant el còmput dels mesos d'abril i maig, els fets coneguts al districte de Ciutat
Vella disminueixen un 82,64% (2019-9808/2020-1702) respecte al mateix període de
l'any 2019.
Per una altra banda a Ciutat Vella, les detencions realitzades durant el dos mesos
ressenyats han disminuït en un 61% (2019-1300/2020-501).
Pel que fa a les denúncies a la LOPSC, per tinença de drogues/armes els indicadors
s'han mantingut en els mateixos barems, augmentant només un 3% respecte a l'any
passat (2020-356/2019-344).
Malgrat la situació d’excepcionalitat que estem vivint, la pressió policial de cap manera
ha disminuït, des del punt de vista de les intervencions contra el tràfic de drogues.
TOTAL 2017+2018 +2019 + DISPOSITIU BACAR + SURICAT
RESUM

Domicilis

Detinguts

Presó

RAVAL

121

134

10

BARCELONETA

14

19

7

GÒTIC

25

41

1

CASC ANTIC

6

8

0

DISP. BACAR

31

58

18

DISP. SURICAT

28

56

16

TOTAL

225

316
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A continuació es presenten les dades relatives a les entrades i tancament de
narcopisos i pisos de venda de drogues des del mes de gener fins al maig:
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GEN-MAIG 2020

Domicilis/Locals

Detinguts

Investigats

RAVAL

32

22

2

BARCELONETA

2

1

0

GÒTIC

4

5

3

CASC ANTIC

2

0

0

TOTAL

40

26

5

Font: Grup Delinqüència Urbana
Pel que fa a l'activitat realitzada per GUB en relació als Vehicles de Mobilitat Personal
(VMP) i bicicletes, a comptar des del mes de març fins a finals de maig, es registra un
descens del 64% respecte al mateix període de l'any passat (2019-1824/2020-663).

Font: Galileo
Platges de Ciutat Vella
Amb motiu de la desescalada i després de les grans restriccions de mobilitat motivades
per l’aplicació de l’estat d’alarma mitjançant el Reial Decret 463/20, els ciutadans de
Barcelona van retornant a poder gaudir de les platges. De manera progressiva i seguint
el sistema de fases establert pel govern central, a Barcelona s’han anat recuperant
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espais per a l’ús i gaudiment dels habitants de la Ciutat. Amb l’arribada de la fase 2 i
tot coincidint amb l’augment de les temperatures, van ser molts els/les ciutadans/es
que van optar per aprofitar l’obertura de les platges de la Ciutat, amb la conseqüent
afluència massiva el cap de setmana del 13 i 14 de Juny.
En previsió d’aquesta afluència es van disposar sistemes d’abalisament per tot el
litoral, establint punts d’accés a les platges per poder limitar-ne l’ocupació massiva.
Parlem per tant d’una ocupació alta a les platges de Barcelona els dies 13 i 14 de Juny
davant de la qual s’han tingut que adoptar una sèrie de mesures com ara:
● Els missatges per megafonia, emesos cada 30 minuts, que recorden a la
ciutadania que mantinguin mesures d'autoprotecció, respectin la distància de
seguretat, etc.
● Aquests missatges van estar reforçats des dels vehicles logotipats per tot el
litoral i durant tot el recorregut de forma rutinària i contínua. El missatge
transmès va ser el que la Prefectura va facilitar per missatge de correu.
● Es va comptar amb una dotació d’informadors (tipus agents cívics) que vetllen a
la zona de platja per el correcte compliment de les mesures de seguretat i
informaven de l’estat actual de les platges, oferint la possibilitat de
desplaçament a un altre platja quan en la que estaven estava plena, tot i que
eren pocs efectius (2 per platja).
● De de les UT1 i Ut10 es va reforçar el servei de forma preventiva amb unitats
de suport i a més el diumenge es va reforçar amb 4 agents per districte
remunerats, de 12 a 20 hores.
Pel que fa l’ocupació, el dissabte 13, en el Districte de Sant Martí va ser necessari
limitar el accés alguna platja, tot informant als usuaris de la necessitat de desplaçar-se
cap un altre platja per seguretat de tots/es. En tot moment, va ser un missatge de
prevenció i pedagògic que la majoria de gent va entendre perfectament.
Pel que fa a les platges de la Barceloneta, si bé aquesta ocupació va ser alta, no va ser
necessari de desplaçar la gent cap un altre lloc. El punt més conflictiu per
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aglomeracions i situació de perill va ser l’espigó del gas. La solució adoptada per aquest
punt en concret va ser destinar una patrulla fent punt beta contínuament des de les 12
del migdia fins a les 20 hores, ininterrompudament.
Enllumenat
Des de l’equip de govern hem expressat en els últims Òrgans de Participació el nostre
compromís amb la millora de l’enllumenat als carrers de Ciutat Vella. Des de l’àrea
d’enllumenat s’està treballant conjuntament amb el personal del districte, veïnes i
conselleres per determinar els nous trams de territori on cal actuar.Del treball conjunt
van sortir un seguit d’actuacions de millora que calia fer a cada barri. A continuació
adjuntem el quadre resum de les actuacions fetes fins ara.
Nº actuacions

Executades

Pendents

Gòtic

19

8

11

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

12

10

2

Raval

30

13

17

Barceloneta

9

1

8

70

32

38

A continuació es detalla les actuacions fetes a cada barri:
Gòtic
1. Plaça Rosa
2. Baixada Caçador
3. D’en Bot
4. D’en Carabassa
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5. D’en Roca
6. Escudellers Blancs
7. Passeig de la Pau
8. Regomir
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
1. Argenter
2. Bou de Sant Pere
3. Carders
4. Forn de la Fonda
5. General Álvarez de Castro
6. Mestres Casals i Martorell
7. Passatge Sant Benet
8. Plaça Sant Pere
9. Pou de la figuera
10. Sant Pere mes Baix
Raval
1. Carme
2. Plaça Gardunya
3. Ramalleres
4. Roig
5. Sant Climent
6. Sant Vicenç
7. Berenguer el Vell
8. Guàrdia
9. Nou de la Rambla (porxo)
10. Penedides
11. Portal de Santa Madrona
12. Reina Amalia
13. Sant Bartomeu
Barceloneta
1. Rampa Moll Marina a Platja
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La gran majoria de les actuacions pendents estan previstes que s’executin durant el
mes de juny i juliol. Restaran pendents aquelles vinculades a obres de millora de l’espai
públic de la zona i aquelles que pel seu volum es troben pendents de pressupostar.
A continuació es detallen les actuacions pendents en cada barri:
Gòtic
1. D'Alsina

Juny 2020

2. D'en Gignàs

Juny 2020

3. D'en Groc

Juny 2020

4. Francesc Pujols

Juny 2020

5. La Llebre

Juny 2020

6. Marquet

Juny 2020

7. Mercè

Juny 2020

8. Plaça Sant Felip Neri Setembre 2020
9. Plata

Juny 2020

10. Rauric

Juny 2020

11. Volta del Remei

Juny 2020

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
1. Plaça Jaume Sabartés Juliol 2020
2. Sidé

Juny 2020

Raval
1. Cabres

Juny 2020

2. Cardona

Juliol 2020

3. Malnom

Juny 2020

4. Plaça Castella

Juliol 2020

5. Plaça Aureli CapmanyJuny 2020
6. Plaça Rubió i Lluch

Juliol 2020
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7. Princep de Viana

Juny 2020

8. Riera Baixa

Juliol 2020

9. Vicenç Martorell

Juliol 2020

10. Avinguda Drassanes Juliol 2020
11. Carretes

Juliol 2020

12. Hort de la Bomba

Juliol 2020

13. Jardins de Dolors Aleu
14. Om

Juliol 2020

Juliol 2020

15. Passatge Gutenberg Pendent acabar obra
16. Tàpies

Juliol 2020

17. Voltes d'en Cirés

Pendent revisió

Barceloneta
1. Parc Barceloneta (AEG)

Juliol 2020

2. Pont fusta Pg. Marítim

Juny 2020

3. Plaça Hilari Salvadó

Juliol 2020

4. Plaça Poeta Boscà

Juliol 2020

5. Torrevieja

Finals 2020

Pendents de pressupost

6

6. Parc infantil i entorns Parc Barceloneta

100.000,00 €

7. Passeig marítim entre Trias Fargas i Trelawny

25.000,00 €

8. Plaça Maquinista

18.000,00 €

Pla de barris Raval sud – Gòtic sud

El Pla de Barris Raval sud i Gòtic Sud encara la seva recta final de desplegament, amb
un total de 64 accions, amb més de 20 encara actives i readaptant-les al nou context
d’emergència sanitària i socioeconòmica així com accelerant o creant alguna de nova.
Les accions estan ordenades en Drets Socials, Educació, Activitat Econòmica i Ecologia
Urbana, i en aquest darrer capítol destacar la represa de les obres de plaça Sant
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Miquel per a fer un espai més veïnificat i la finalització de les millores de l’entrada de
l’escola Drassanes i Collaso i Gil.
Altres projectes que s’estan adaptant al context actual son per exemple el Banc de
Recursos Mancomunats de Ciutat Vella, iniciativa públic-comunitària que ha prioritzant
molt en aquest context la seva xarxa de reutilització de material en desús i la Xarxa de
Gestió de Donacions permetent per exemple la derivació a Xarxes veïnals i col·lectius
material farmacèutic, escolar, tecnològic, de puericultura, etc. Per això, s’ha pogut
garantir al Raval Sud i Gòtic Sud el repartiment de lots de material escolar específic
repartit a les escoles del Districte.
De la mateixa manera, els projectes desplegats en el context del Procés de Salut
comunitària com les caminades, l’Escola de Salut de Gent Gran o els grups de sabers
culturals diversos de salut s’estan readaptant al context d’emergència mantenint el
contacte entre els usuaris i professionals sociosanitaris i adaptant les activitats a les
possibilitats existents.
Programa Baobab 2020
Aquest programa consta d’un treball durant l’any d’enxarxament i treball conjunt de
les entitats d’educació en el lleure del Raval i Gòtic i el campament urbà d’estiu que
per primer cop es realitzarà a Ciutat Vella. Aquest campament, BAOBAB, es realitzarà
durant el mes d’agost per a infants de P4 a 6è de primària a les instal·lacions de
l’Escola Pia Sant Antoni i diversos espais públics, amb un total de 80 places gratuïtes
per a infants derivats pels centres educatius i Serveis Socials. Aquesta activitat té un
altre objectiu de formar i ocupar en el monitoratge en el lleure a joves dels dos barris.
BAOBAB es una acció en xarxa amb els altres campaments i entitats del Raval i Gòtic.
Biblioteques
Pla de Barris ha pogut treballar amb diferents Àrees de l’Ajuntament diverses línies de
treball per poder oferir un estiu educatiu extraordinari als barris. Una d’aquestes línies
és per exemple la col·laboració amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona per
facilitar l’obertura d’aquelles que es troben als barris de Pla de Barris assumint el cost
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del personal així com de part de les activitats culturals que se n’oferiran. L’obertura de
Biblioteques i altres equipaments culturals als barris serà clau per oferir tant espais
d’activitat cultural i de relació molt necessària en el post-confinament com espais
d’estada confortable amb una mirada de refugi climàtic davant les altes temperatures
de l’estiu.
A Ciutat Vella s’obrirà la Biblioteca de Sant Pau - Santa Creu i s’està treballant per fer
possible l’obertura de la d’Andreu Nin.
Mentrestant Can 60
S’està tancant la redacció del Projecte d’Execució de rehabilitació de tot el complex de
Can Seixanta i a la vegada estudiant solucions d’intervenció alternatives adaptades al
context social i pressupostari actual, contemplant solucions a curt i mig termini. En
paral·lel, s’ha desplegat el que ha de ser la llavor del futur espai juvenil de Can
Seixanta, el projecte d’acompanyament i apoderament juvenil kn60lab.
Aquest projecte ha estat generant un espai d’estada i participació juvenil i de treball en
xarxa amb altres entitats i serveis, en els mòduls de la rambla del Raval, durant més de
dos anys. Durant l’estat d’alarma s’han retirat els mòduls de la rambla del Raval i en
l’actualitat està en curs la nova licitació per desplegar aquest projecte. Mentrestant
s’està estudiant de quina manera el projecte podrà retornar la seva dinàmica si a
l’espai públic de la rambla del Raval o caldrà reubicar-lo a algun altre espai segons el
context sanitari.
7

Festes Majors o festivitats culturals

Els criteris generals per a l’ús festiu de l’espai urbà adaptats a mesures preventives
davant de la COVID-19 defineixen que les activitats a l’espai públic.
Festa Major Casc Antic
Guarniment de balcons, vermut musical, pregoneres plenes de ritme, concerts van ser
algunes de les activitats de la festa major del Casc Antic que es va celebrar el 28 de
juny. La Coordinadora de la Festa Major del Casc Antic va organitzar una festa diferent
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amb la voluntat que fos igual de participativa. Les activitats van ser pensades perquè
des dels balcons, terrats o portals tothom les pogués dur a terme i gaudir-ne.

Festa Major Raval
Tot i la crisi sanitària provocada per la Covid-19, el barri del Raval no ha volgut
renunciar a la seva Festa Major. Del 9 al 12 juliol, el veïnat i les entitats han organitzat
tot un seguit d'activitats, on line i presencials per posar en valor la solidaritat que el
barri ha mostrat en aquests moments de dificultats: un pregó on line, actuacions
musicals, exposicions, jocs, contacontes, visites comentades, ara és el moment de fer
barri compartint cultures, músiques, diversitat i veïnatge.
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Festa Major Barceloneta
Després d’haver decidit inicialment no fer cap activitat per al Festa Major, els darrers
dies la Comissió de Festes està treballant per fer alguna activitat i en el moment de
redacció d’aquest informe, estan treballant en el procés de disseny d’activitats
adequant-se a la normativa municipal especificada.
Festa Major Sant Roc (Gòtic)
Del 13 al 16 d’agost a la plaça Nova, l’entitat organitzadora ha presentat una versió
adaptada. Es farà una anàlisi de com ha de ser la posada en marxa de cada activitat
segons els criteris generals per a l’ús de l’espai urbà adaptats a mesures preventives
davant COVID-19.
Festa Major Roser (Gòtic)
Normalment se celebra a l’octubre, de moment no es tenen notícies.
Finalment, pel que fa a les Festes Majors del nostre Districte, malauradament hem
d’indicar que les Festes Majors de Sant Just, Sant Josep Oriol i del Gòtic es van haver
d’anul·lar com a conseqüència de la COVID-19.
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8

Pla de desconfinament d’Equipaments i serveis

Els equipaments del Districte han treballat des de fa més d’un mes en la preparació de
l’obertura dels mateixos, fent un pla de desconfinament i garantint les mesures
sanitàries i de salut laboral per a tot el personal. El treball ha desembocat amb aquest
calendari:
Centre Cívics
(Centre Cívic Drassanes, Centre Cívic Barceloneta, Centre Cívic Pati Llimona i Centre
Cívic Convent de Sant Agustí)
Obertura al públic a partir del 15 de juny amb horari reduït (10h a 14h i de 16h a 20h) i
caps de setmana tancats. Durant el juliol donaran cobertura als casals infantils i
desenvoluparan tallers presencials i online. A partir del setembre s’oferirà una
proposta al mateix nivell que altres anys. Durant l’estiu els equipaments oferiran els
servei d’informació, exposicions més reduït, tallers més reduït i donaran serveis a les
entitats del barri.
Casals Infantils i equipaments infantils
(Casal infantil Drassanes, Casal infantil Barceloneta, Casal infantil Pati Llimona, Casal
infantil Convent i Ludoteca del Pi)
Els Casals infantils formen part dels Centre Cívics i s’estan preparant per obrir el servei
a partir del 29 de juny amb l’inici dels casals de la campanya vacances. S’ha ampliat
nombre d’espais per poder garantir la ratio. La ludoteca del Pi iniciarà la seva activitat
seguint les ràtio marcades amb la seva activitat d’estiu.
Equipaments juvenils
(Palau Alòs)
Obertura a partir del 15 de juny amb serveis reduïts i restriccions d’aforament. Acollirà
entitats que fan activitats d’estiu i allotjarà serveis d’atenció i acompanyament a joves
amb cita prèvia.
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Altres equipaments culturals
(Casa de la Barceloneta i La Casa dels Entremesos)
Obertura a partir del 15 de juny amb restriccions d’activitat i aforament, però
garantint que l’ús general i l’objectiu principal de l’equipament es compleix: en el cas
de la Barceloneta, la dinamització de la memòria i a la Casa dels Entremesos, la cultura
popular. La Casa dels Entremesos obrirà les portes al públic a partir del 30 de juny.
Casals de barri
(Casal del Raval i Casal Pou de la Figuera)
Al Raval obertura al 15 de juny amb restriccions d’aforament i prioritzant els casals de
la campanya vacances i la relació amb les entitats del barri.
Al Pou, obertura a partir del 29 de juny centrant-se amb un servei al barri per les
entitats en cessions d’espai limitades.
Equipaments esportius
(Camp de Futbol Parc de la Catalana, Pista Drassanes, Pista Sant Rafel, Pista Collaso i
Gil, Pista Milà i Fontanals, Pista Maquinista)
Obertura dels equipaments a partir del 21 de juny amb restriccions d’aforament i
d’activitat, però donant sortida també a tots els casals de la campanya vacances.
Casals de gent gran
(Casal Mediterrània, Comerç, Josep Tarradellas, Josep Trueta, Pati Llimona)
Els equips del personal estan treballant per preparar els equipaments, que obriran l’1
de setembre.
CAS Baluard
L’espai ha estat obert durant tot el confinament. Arran de les mesures de COVID es van
haver de reduir espais de consum assistit injectat (de 5 a 3). En aquests moments
s’estan plantejant ampliar-la en 6-8 places per tal de treure pressió de la via pública.
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Des de l’equip polític i tècnic del districte s’han mantingut reunions amb veïnes del
sector per fer front a la seva preocupació per dinàmiques de consum als voltants del
CAS. Des del dia 1 de juliol ha començat un reforç de dversos serveis i equips del
territori que es concreta en:
● Neteja: reforç de neteja a l’entorn de la sala i dels equips que recullen
xeringues; previsió d’instal·lar una cabina química a Av. Drassanes en
temporada d’estiu i anàlisi continu de les necessitats per implementar reforços
puntuals si cal.
● Prevenció: suport dels Tècnics d’Intervenció Social del Pla de veïnatge, tant als
professionals del CAS com als usuaris, en franges horàries de matí i tarda;
control de l’espai tancat del solar de Portal de Sta. Madrona; reestructuració
del repartiment d’aliments per entitats privades tot treballant en la informació,
derivació i seguiment de situacions de necessitat alimentàries dels usuaris del
CAS; detecció i derivació de possible presència de menors als entorns.
● Salut: reforç del nombre educadores a la plaça; increment d’espais de consum
supervisat a dins del CAS.
● Seguretat: major presencia i control del tràfic en els entorns. preventiva i de
paisà reactiva. Continuar per part de GUB de l’acompanyament dels equips del
servei de neteja. Donar una resposta transversal sistèmica en clau Districte,
amb implicació de tots els cossos policials (PG-ME i GUB) i de la resta de serveis
i operadors, entre ells l’ASPB.
9

Casals Comunitaris

L’Ajuntament de Barcelona està elaborant un projecte per la creació de 30 Casals
Comunitaris d’energia solidària a la ciutat. La proposta pretén destinar entre dos i
quatre equipaments per Districte, amb un total de trenta com a màxim a tota la ciutat,
que dependrà de la dotació pressupostària de la segona fase. Es treballa perquè
aquests equipaments siguin preferentment Casals de Barri i esdevinguin centres
logístics de la solidaritat comunitària: caus d’energia solidària a disposició de les xarxes
comunitàries de solidaritat.
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Cartera bàsica i tancada d’un cau d’energia solidària
● EPIS a disposició de les xarxes
● Productes d’higiene (per persones) i desinfectants (productes)
● Punts de connexió a Internet amb terminal per videoconferència
● Telefonia mòbil (3 aparells amb línia)
● Terminal d’impremta per cartelleria i retolació de proximitat (Producció,
disseny, impressió, servei de traducció de cartelleria compartit...)
● Una sala condicionada per a fer reunions presencials amb capacitat per a 12
persones
●

Una sala gran, espai obert o espai públic immediat

● Capacitat d’emmagatzematge de productes no peribles
● Transport de materials
●

Gestió de permisos de mobilitat (per períodes de confinament)

● Gestió de permisos d’obertura en serveis mínims, sempre que sigui possible
legalment.
● Telèfons de referència per als dubtes de tramitació de recursos provinents de
l’administració.
● Guia viva de recursos de la política social
● Suport i acompanyament d’organització comunitària
● Coproducció de política social
● Organització d’espais de referència per al benestar emocional, l’assessoria
col·lectiva i la realització de projectes
● Coordinació garantida amb Serveis Socials i línia vermella amb districte oberta.
Coordinació facilitada entre els diferents equipaments que fan suport
comunitari
● Efectiu “tipus bestreta” per a despesa imprevista (NO ALIMENTACIÓ): fins a un
màxim 1.500€ mensuals per centre
Pressupost i finançament del projecte
● Inversió inicial de condicionament dels equipaments
● Reposició del material fungible
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● Despeses ordinàries de funcionament
● Espais de referència i altres activitats comunitàries
● Fons mensual de bestreta
Per garantir l’agilitat en la gestió que el projecte reclama, es proposa operar des dels
actuals contractes de gestió dels equipaments. Que el fons es gestioni per part dels
gestors de Casals de Barri, amb addendes als actuals contractes de gestió dels
equipaments.
El projecte es llança en dues fases:
●

Primera Fase: 315.000€ aportats per l’àrea de Drets Socials (pla de xoc), que es
distribuiran a través de les addendes als convenis de gestió dels 20
equipaments seleccionats en aquesta primera fase.

● Segona Fase: En funció de les noves aportacions de la Generalitat al contracte
programa (en procés de valoració), que es distribuiran a través de d’addendes a
convenis de gestió de nous equipaments seleccionats, fins un màxim de 10
equipaments nous. L’escenari màxim contempla 30 equipaments a tota la
ciutat.
Acompanyament per a l’organització comunitària
Encara que de manera desequilibrada, els equipaments ja estan dotats d’equips
professionals que hauran d’aportar la part logística que el projecte requereix, com
també l’acompanyament i el suport d’organització comunitària, donades les seves
possibilitats. El Servei d’Acció Comunitària haurà d’estar en disposició de donar el
suport metodològic i fer els acompanyaments que corresponguin. En el moment de la
posada en marxa, i en la perspectiva del desenvolupament i consolidació dels Casals de
Barri com a nous centres comunitaris.
Finalment, la intenció a Ciutat Vella és començar en un primer moment al Casal de
Barri del Raval i al Casal de Barri Folch i Torres, amb els que ja ens hem reunit i explicat
el projecte.
En una segona fase, s’afegiria al projecte el Centre Cívic Barceloneta.
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Annex. Reforços dels serveis municipals per l’estiu 2020 a Ciutat Vella
Dispositiu de Servei Operació Estiu 2020 de la Guàrdia Urbana
El dispositiu per a la convivència, la seguretat i la mobilitat comprèn el període del 29
de juny al 13 de setembre – 24 hores dia. Es tracta d’un Dispositiu de Guàrdia Urbana
de nivell Ciutat, com a tal participen a més de les Unitats Territorials, com ara la de
Ciutat Vella, i la resta d’Unitats de suport i centralitzades. Aquest any l’adaptació serà
la crisi sanitària COVID-19.
Actualment, la nostra ciutat es troba a l’anomenada etapa de represa (nova
normalitat), en la que les autoritats autonòmiques han dictat les mesures bàsiques de
protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció. Totes les actuacions previstes en aquest Dispositiu són complementàries
d’aquelles altres indicades a la resta de Dispositius que es mantinguin vigents o que es
publiquin en properes dates.
La finalitat d’aquest dispositiu, durant la seva vigència, és assegurar els nivells de
mobilitat, convivència i seguretat a la nostra ciutat per tal que l’espai públic
representi un àmbit de llibertat, tolerància i participació que faciliti, dins dels
paràmetres preventius marcats per les autoritats sanitàries, el desenvolupament de
l’activitat quotidiana de residents i forans amb la màxima tranquil·litat.
En aquest marc, es preveu un pla de seguretat específic que prioritza la vigilància
preventiva en determinats espais públics de la ciutat, així com a les zones turístiques,
d’estada, d’oci i/o comercials més concorregudes, tot mantenint els nivells operatius
de proximitat i reacció de la Guàrdia Urbana previstos a la seva organització operativa.
L’objectiu general és mantenir durant el període estival els nivells de seguretat viària,
mobilitat, convivència, civisme i seguretat ciutadana a tota la ciutat i, especialment, a
la zona centre, front marítim, i places i espais públics més concorreguts.
Els objectius específics són:
● Mantenir la mobilitat i la seguretat del trànsit.
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● Mantenir els nivells de convivència i civisme a la ciutat.
● Controlar l’ús intensiu dels espais públics.
● Controlar el compliment de la normativa dels establiments de concurrència
pública.
● Reduir la contaminació acústica.
● Evitar festes multitudinàries no autoritzades.
● Mantenir la seguretat ciutadana en col·laboració amb la PG-ME.
Mesures, en coordinació amb altres serveis
Mobilitat
S'establiran els serveis de regulació i vigilància del trànsit, donant cobertura als punts
més problemàtics de la xarxa viària i de les rondes, així com als vials afectats per obres
i que puguin incidir de manera important en la mobilitat del trànsit.
Convivència i espais públics
S’actuarà de manera preferent en el control d’aquelles conductes que comportin una
alteració de la convivència i/o la degradació de l’espai públic, mitjançant la correcció i
denúncia de les infraccions relacionades amb accions incíviques.
Es donarà resposta als problemes derivats de les festes no autoritzades, tant a la via
pública com a l’interior dels locals, i de les concentracions nocturnes que ocasionen
molèsties als veïns i una reducció dels nivells de seguretat a la zona afectada.
● Venda ambulant: Vigilància i control de la venda ambulant no autoritzada.
● Establiments de concurrència pública: Es controlarà el compliment dels horaris
de tancament dels locals de concurrència pública, en especial de les terrasses i
vetlladors, així com els excessos d’aforament.
● Platges: L’Ajuntament de Barcelona ha desenvolupat un sistema d’informació
que permet conèixer els nivells d’ocupació de les platges en cada moment i
alhora establir un seguit d’actuacions per tal d’evitar aglomeracions o
situacions de risc sanitari. Mesures a adoptar en cas d’aglomeracions. El dia 22
de juny es va posar en marxa el Grup de Platges.
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Llocs
Vigilància preventiva d’acord amb els objectius generals i específics d’aquest
dispositiu:
● La Rambla
● Pl. Reial i Ferran
● Raval Nord
● Centre d’Atenció Sociosanitària Drassanes
● Raval Sud
● Pou de la Figuera i entorn Casc Antic
● Parc de la Ciutadella
● Parc de la Barceloneta – pl. del Gas – pl. de la Maquinista – pl. Poeta Boscà
● Av. Portal de l’Àngel
● Front marítim (pg. Marítim de la Barceloneta, entre Trelawny i Marina)
● Reforç pl. Reial
Habitatges d’Ús Turístic (HUTs)
El Districte comptarà amb la mateixa empresa que l'any passat, donat els bons
resultats obtinguts, per visualitzar i controlar fins a 150 emplaçaments de HUTs aquest
estiu. Per part de la DSI, assumiran les primeres inspeccions de les queixes i les
inspeccions d'anuncis d'internet.
Neteja
La temporada d’estiu s’ha iniciat amb normalitat el dia 1 de juny i finalitzarà el 25 de
setembre a nivell general. Cal tenir present que aquesta planificació inicial es pot veure
afectada si varien els escenaris de servei com a conseqüència de possibles canvis
normatius amb motiu de la COVID-19.
Plantejament del servei
El servei que s’ha planificat per aquest any pren com a base el servei de l’estiu del
2019 afectat per les reduccions de servei previstes per al 2020. El servei resultant és un
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servei que continua prioritzant els aspectes de neteja que estan sempre presents en
les campanyes d’estiu i que no es veu afectat pel canvi d’usos de l’espai degut a la
previsible menor presència de turistes.
● Increment del baldeig: augment de les freqüències del baldeig dels carrers que
per l’ús més intensiu de l’estiu presenten una major presència d’orins, restes
d’orgànica i deposicions a la via pública.
● Reforç del buidat de papereres: el torn de tarda és el torn amb major presència
de veïns i veïnes i durant l’estiu cal reforçar el buidat de les papereres a nivell
general.
● Reforç del repàs d’ubicacions: es reforça el torn de tarda per minimitzar les
molèsties que genera el residu dipositat incorrectament fora dels contenidors
d’escombraries i àrees d’aportació selectiva.
●

Reforç dels Grans Parcs: es reforça el servei als parcs de Ciutadella, Joan Miró i
Parc Güell, incrementant el servei dels dos dies habituals a diari els set dies de
la setmana.

● Modificació d’horaris dels equips que realitzen perllongació de jornada. Donada
la menor conflictivitat en els horaris intratorns a Ciutat Vella es redueix el
nombre d’equips que realitzen les cobertures de servei entre les 13:30h i
15:00h i entre les 21:00h i 23:00h.
La distribució de serveis s’ha realitzat adaptant-se a les necessitats dels districtes i
tenint en compte la base del servei de la temporada baixa.
Els trets més significatius a Ciutat Vella són els següents:
● Baldeig diari dels barris afectats per la recollida manual coordinada; Gòtic i
Ribera.
● Reforç del baldeig de places amb més activitat nocturna i dels nous eixos de
mobilitat, especialment Via Laietana.
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Planificació del servei
A les següents taules indiquem els increments de servei realitzats per Districte, en
relació al període de temporada baixa. Aquests increments s’ajusten a les previsions i
hem actuat en els recorreguts i espais afectats per tal d’ajustar els itineraris a les
necessitats d’aquest estiu.
En els torns de matí i de tarda es reduiran el nombre d’equips que realitzen
perllongacions de jornada en els eixos comercials del Districte i Barnacentre:
● Matí: restaran 3 serveis dels 6 actuals.
●

Tarda: restarà 1 servei dels 3 actuals.

Aquests serveis donen continuïtat al buidat de papereres i retirada de bosses o actes
incívics en els horaris intratorns.
Servei

Torn

Dotació

Número

Actuació

Freqüència

1

Parc de la Ciutadella

Diària

1

Zona de recollida

Diària

d'unitats
Neteja de

Tarda

parcs
Baldeig mixt

Brigada amb 3
operaris

Nit

Baldejadora 2,5 m3
amb 3 operaris

manual- Gòtic i
Ribera

Baldeig mixt

Nit

Baldejadora dual 5

1

m3 amb 3 operaris

Zona de recollida

Diària

manual- Gòtic i
Ribera

Escombrat
de
mantenimen

Nit

Vehicle auxiliar
amb 2 operaris

1

Vials d'actuació

Diària

intensiva a
Barceloneta i Gòtic

t
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En l’ampliació d’aquest any no s’han aplicat els següents reforços:
● Escombrada manual en torn matí: el servei complementava les actuacions dels
escombrats mixtes als barris del Raval, Gòtic i Ribera (5 equips de vehicle
auxiliar+1 op).
● Increment de baldeig en torn de nit: s’augmentaven les freqüències de les
grans vies i espais de baldeig amb cisterna; Lluis Companys, C/Comerç, Joan de
Borbó, Psg. Marítim o Psg Colom. Aquest any les necessitats que es generin es
tractaran amb els serveis de baldeig diaris dels torns de matí i tarda (1 equip de
cisterna +3 op).
● Increment de 1/3 de servei de manteniment de papereres (1 furgó de
manteniment + 1op)
● Manteniment de la reducció d’un servei de reforç de buidat de papereres tant
al torn matí com al de tarda. Això afectava principalment als eixos comercials.
Els equips de suport a l’escombrada estan realitzant la cobertura d’aquests
espais en els dos torns (2 equips vehicle caixa 4,5m3+1op).
Pla de veïnatge
El pla de veïnatge assoleix un grau de consolidació enguany i garanteix la coordinació
de totes les capes de serveis municipals implicades en el propi programa i actua a dos
nivells: territorial i transversal.
Perfils professionals i tasques
● 16 Auxiliars d’Espai Públic (AEP): La tasca fonamental és vetllar pel descans dels
veïns. Fent comprovació de l’ocupació autoritzada de terrasses, horaris de
tancament dels locals oci nocturn i altres activitats de la via pública.
● 16 Tècnics d’Intervenció Social (TIS): Les tasques estan orientades a la detecció i
intervenció en front de dinàmiques inapropiades i/o usos de l’espai públic que
dificultin la convivència. També a atendre situacions de vulnerabilitat i donar
suport als altres serveis especialitzats que treballen a l’espai públic.
● 1 Coordinador: Rebre les demandes del districte, gestionar els equips i reportar
els resultats de les intervencions.
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● 5 Mediadors interculturals: Les seves tasques consisteixen en prevenir,
preveure i resoldre conflictes tant en l’espai públic com en comunitats de veïns.
També en detectar necessitats d’intervenció i derivar a serveis i recursos
municipals a les comunitats d'origen divers.
● 3 Dinamitzadors comunitaris: Tenen l’encàrrec de dinamitzar els vincles socials i
comunitaris a l’àrea en què intervenen i a generar dinàmiques i activitats,
perquè el veïnat, comerços, entitats i visitants facin propi el seu entorn i tinguin
més cura, tot reforçant el sentiment de pertinença, i millorant la convivència i
la qualitat de vida del veïnat.
Distribució d’equips
Barceloneta
Dilluns Dimarts Dimecre

Dijou

Divendre

Dissabte

Diumenge

s

s

s

A.E.P.

A.E.P.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

A.E.P.

Tarda T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

Nit

A.E.P.

T.I.S.

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

T.I.S.

A.E.P.

T.I.S.

A.E.P.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

A.E.P.

T.I.S.

Dillun
s

Dimarts Dimecres

Dijou
s

Divendres Dissabte

Diumenge

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

T.I.S.

Tarda T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

T.I.S.

Matí

A.E.P.

Raval

Matí
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Nit

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

T.I.S.

A.E.P.

Gòtic

Dilluns

Dimarts

Dimecres Dijous Divendres Dissabte

Diumenge

Tard
a

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

Nit

T.I.S.

T.I.S.

Matí
A.E.P.

A.E.P.

T.I.S.

T.I.S.

A.E.P.

T.I.S.

Casc Antic
Dilluns

Dimart
s

Dimecres

Dijous Divendres

Dissabte Diumenge

Tarda A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

Nit

A.E.P.

T.I.S.

Matí

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

A.E.P.

Número d’equips amb presència diària al territori i horaris laborals.
● 3 equips A.E.P. en horari Diürn de dilluns a diumenge.
● 1 equip de 8 a 14:30 hores.
● 1 equip de 14:30 a 21 hores.
● 1 equip de 15:30 a 22 hores.
●

2 equips A.E.P. en horari Nocturn de dilluns a diumenge.

● 1 equip de 21 a 03:30 hores.
● 1 equip de 21 a 03:30 hores.
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● 4 equips T.I.S. en horari Diürn de dilluns a diumenge.
● 2 equips de 8 a 14:30 hores.
● 1 equip de 14:30 a 21 hores.
● 1 equip de 15:30 a 22 hores.
● 1 equip T.I.S. en horari Nocturn de dilluns a diumenge.
● 1 equip de 20 a 02:30 hores.
En relació a l’estiu passat, ateses les condicions especials d’enguany, hem decidit
reconvertir els torns de nit per adaptar-los a les necessitats educatives de suport que
hi ha en el territori, prioritzant la presència i intervenció dels equips en les activitats
d’estiu planificades en tot el territori.
Per tant:
● Els equips de Tècnics d’Intervenció Social el torn de Nit 2 (de 00:30h a 07h) es
reconverteix en torn de Matí de 8h a 14:30h.
● Els equips d’Auxiliar d’Espai Públic, en un únic torn de Nit de 21h a 03:30h.
● Aquestes adaptacions horàries es revisaran durant aquest mes de juliol, per la
planificació dels mesos d’agost i setembre.
Lavabos públics
En el plànol següent s’indica la ubicació dels lavabos públics operatius al Districte de
Ciutat Vella.
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Comunicació
Les campanyes estiu Ciutat Vella des del juny, juliol i agost 2020 són les següents:
● Nom campanya ACTIVITATS ESTIU CIUTAT VELLA:
○ Idiomes CAT
○ Dates inici 29 de juny | final 31 agost
● Nom campanya ESTIMAT VISITANT
○ Dates inici 15 juliol | final 31 agost
● Nom campanya EL VIANANT TE PRIORITAT. NO T’EQUIVOQUIS!
○ Dates inici 6 juliol | final 31 agost
● Nom campanya ATENCIÓ SKATER
○ Dates inici 6 juliol | final 31 agost
● Nom campanya SOM COMERÇ. FEM CIUTAT VELLA
○ Dates inici 1 juliol | final 31 agost
● Nom campanya MOBLES VELLS
○ Dates inici 15 juny | final 31 juny
● Nom campanya AGUANTA!
○ Dates inici i final agost
● Nom campanya TROBEM-NOS A SANT PAU DEL CAMP
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○ Dates inici juliol | final 31 agost
Campanya Oci nocturn - soroll
La data d’inicia de la campanya és el 26 de juny i finalitza el 29 de setembre.
L’horari de la campanya és el següent:
● Del 26.06 al 15.07: Horari de 21:00 a 02:00h. Lligat a l’horari de bars i terrasses.
● Del 16.07 al 29.09: Horaris adequats als usos nocturns dels districtes. Dates en
què les discoteques i pubs segurament estaran operatius i es preveu que hi
haurà turisme.
Es faran accions tàctiques territori que consisteixen en accions d’informadors a les
zones més conflictives amb 53 promotors.
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