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Ciutat Vella destina més de 3’3 milions d’euros a
combatre el consum de drogues al barri del Raval
»

El Pla Integral per abordar la prevenció i l’atenció a les drogodependències al
barri del Raval compta amb 5 àmbits essencials: Promoció de la Salut, Prevenció i
Inclusió Social; Prevenció i Seguretat; Medi Urbà i Acció Comunitària; Habitatge; i
Coordinació i transversalitat

»

Es desenvoluparà en 4 fases que s’han iniciat aquest any 2020 i compta amb prop
d’un centenar d’accions concretes a desenvolupar amb diferents horitzons
temporals

»

Aquet Pla es presenta com a Mesura de govern en el Consell Plenari d’aquest mes
de desembre

El Districte de Ciutat Vella continua apostant per combatre el tràfic i consum de drogues al barri
del Raval i pal·liar els seus efectes, especialment als entorns del CAS Baluard. Per aquest
motiu en el Consell Plenari del districte d’aquest mes es presenta com a Mesura de govern el
“Pla Integral per abordar la prevenció i l’atenció a les drogodependències al barri del Raval”.
Aquest document contempla prop d’un centenar d’actuacions, que es desenvoluparan en 4
fases i que compten amb un pressupost mínim de 3’3 milions d’euros, tenint en compte que
algunes de les actuacions a llarg termini encara no es poden pressupostar. Els àmbits
essencials als que pertanyen aquestes mesures són: promoció de la salut, prevenció i inclusió
social; prevenció i seguretat; medi urbà i acció comunitària; habitatge; i coordinació i
transversalitat.
I és que des de l’any 2017 s’està treballant per lluitar contra el tràfic i consum de drogues en
aquest àmbit però l’arribada de la pandèmia de la Covid-19 ha tingut també efectes en les
dinàmiques produïdes per aquest fenomen. Això ha generat la necessitat de donar una nova
resposta municipal a les noves necessitats tant de veïnat com de persones amb addiccions.
Entre les principals actuacions, destaquen les que es desenvoluparan en matèria urbanística.
Aquestes volen afavorir els entorns saludables i impulsar accions comunitàries per generar
cohesió social i evitar nuclis amb usos desequilibrats que poden facilitar l’exclusió social;
revitalitzar la trama urbana del Raval Sud a través intervencions urbanístiques de petita i gran
escala que equilibrin els usos de l’espai per part del veïnat i serveis del territori; potenciar el
paper de la comunitat, les entitats veïnals, els agents de salut, les famílies i la població
afectada com a mediadors socials per sensibilitzar i afavorir un bon ús de l’espai públic.
També volen reduir l’estigma associat a les persones amb consum de drogues dins l’entorn
social i normalitzar els serveis i les intervencions dirigides a les persones a que presenten
Trastorns per l’Ús de Substàncies (TUS); i dinamitzar de les plantes baixes del Raval Sud en
clau econòmica. Així, el document recull actuacions en diversos àmbits del Raval sud com són:
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plaça Dolors Aleu, Berenguer el Vell, Voltes d’en Cirés i carrer de l’Est, els entorns del CAP
Drassanes, Arc del Teatre i Jardins de Sant Pau.
En el cas de Dolors Aleu es planteja ordenar els usos de la plaça i transformar l’espai. Pel que
fa a Berenguer el Vell i la Tresoreria de la Seguretat Social, s’ordenaran els usos de l’espai
amb especial cura dels skaters. A l’àmbit del carrer de l’Est i les Voltes d’en Cirés s’ordenaran
els usos al voltant del centre cívic, es revisaran les condicions de la pista de petanca per
incrementar els usos i es reposarà el verd.
Als entorns del CAP Drassanes s’intervindrà sobre el mur lateral de l’equipament sanitari per
instal·lar un mural. En canvi, al carrer Arc del Teatre s’executarà un projecte per rebaixar el mur
perimetral de la Pista Drassanes per permetre la visibilitat des del carrer Arc del Teatre i el
passatge Gutenberg. També s’executarà la segona i tercera fase de la intervenció als Jardins
de Sant Pau.
Finalment, s’estudiarien la peatonalització del tram sud-oest del carrer Arc del teatre assegurant
la continuïtat en avinguda Drassanes amb l’objectiu de incrementar els fluxos de vianants entre
la Rambla i el Paral·lel; la prolongació de l’eix Om-Mina fins el Museu Marítim assegurant la
continuïtat al Portal de Santa Madrona; la viabilitat de canvi d’usos del edifici annex a l’Escola
Oficial d’Idiomes per incloure altres usos comunitaris que dinamitzin els jardins de Voltes d’en
Cirés; s’avaluaria l’activació de l’antic local del CAS a plaça Blanquerna i l’obertura dels Jardins
de la muralla. I, condicionat a disponibilitat pressupostària, s’iniciarien les obres de la Rambla i
del Teatre Arnau.
D’altra banda, està previst iniciar la redacció del Pla Director del Raval sud amb una anàlisi i
diagnosi en profunditat de les condicions urbanes i que inclogui analitzar l’àmbit comprès entre
el carrer Sant Pau, la Rambla i l’avinguda Paral·lel; estudiar a fons l’àmbit analitzant
planejaments urbanístics de mobilitat i Pla d’Usos; estudiar el conjunt de dinàmiques urbanes i
les seves possibles reubicacions; detectar possibles pols d’atracció; i estudiar els equipaments
públics i comunitaris i la seva relació amb l’entorn.
A més, la Mesura de govern també planteja avançar en la promoció econòmica en aquest
àmbit mitjançant la figura dels Baixos de Protecció Oficial (BPO). Així, el document contempla
la prospecció de plantes baixes al Raval Sud i la seva dinamització per desenvolupar activitat
econòmica de proximitat.

Promoció de la Salut
En l’àmbit de la promoció de la salut es busca prevenir el consum d’alcohol i altres drogues en
infants i joves i disminuir la prevalença de consum de drogues i els problemes associats en la
població; millorar la qualitat dels serveis sociosanitaris per a persones amb problemes de
consum i els seus entorns que tinguin un impacte positiu en la salut de les persones usuàries i
també en els equips professionals; incorporar la mirada interseccional als programes de
prevenció, atenció i tractament, amb especial èmfasi en perspectiva de gènere intercultural,
intergeneracional i del col·lectiu LGTBIQ; i impulsar polítiques i programes específics que
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facilitin la rehabilitació i inclusió social de les persones amb problemes d’alcoholisme i altres
drogodependències.
En aquest cas, les principals actuacions són:










Promoure que joves en situació vulnerable es formin per a ser monitors/es o
referents positius per a altres joves.
Revisió i reforç dels programes preventius d’àmbit escolar
Consolidar l’ampliació i accessibilitat entorn el CAS de Baluard
Crear la figura del/la referent d’atenció primària de salut i social en els CAS .
Facilitar l’accés als recursos de tractament a les dones adequant horaris, establint
espais per atendre els fills/es, etc. als recursos de drogodependències.
Potenciar mesures alternatives a les sentències penals i treballs per a la comunitat
en les infraccions administratives per consum de drogues psicoactives.
Consolidació de l’equipament de ciutat de baixa exigència amb perspectiva de
consum.
Estudiar altres models d’habitatge i convivència que s’adeqüin a la pluralitat de
situacions pel que fa a les persones amb TUS o patologia dual.
Impulsar el Programa de Borsa d’Habitatge de Lloguer de l’Ajuntament de Barcelona
mitjançant la mediació amb propietats per tal d’augmentar el parc de lloguer
assequible al Districte.

Prevenció i seguretat
En aquest sector els principals objectius són prevenir, investigar i perseguir - col·laborant amb
els Mossos d’Esquadra, que són el cos competent en aquest àmbit- el tràfic de drogues al
Raval amb la col·laboració comunitària; prevenir i perseguir l’explotació de persones
relacionades amb el tràfic de drogues; reduir l’accessibilitat i la disponibilitat de les drogues
psicoactives; millorar els mitjans de detecció de tràfic de persones de la UTEH tenint en compte
els casos d’explotació i tràfic de persones relacionades amb el tràfic de drogues; i
intervenir entre situacions que poden generar conflictes de convivència i que es poden
derivar aquestes.
Les principals actuacions són:



Potenciar les accions de prevenció, atenció i mediació de conflictes als voltants dels
serveis d’atenció a persones que consumeixen drogues.
Continuar les intervencions dels cossos de seguretat pel que fa al consum d’alcohol i
altres drogues dels menors a la via pública i espais d’oci nocturn.

Habitatge
En aquest àmbit es busca treballar per a la mobilització del parc d’habitatge buit del Districte i
per lluitar contra la proliferació dels habitatges amb usos delinqüencials. Les mesures més
destacables són:
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Impulsar el Programa de Borsa d’Habitatge de Lloguer de l’ajuntament de Barcelona
mitjançant la mediació amb propietats per tal d’augmentar el parc de lloguer assequible
al Districte.
Donar continuïtat a la coordinació entre cossos policials, col·lectius veïnals i Districte en
la lluita contra els habitatges amb usos delinqüencials.
Realitzar una actualització del cens d’habitatges buits al Districte prioritzant les zones
prioritàries d'intervenció de la mesura de govern.
Actualitzar el circuit de comprovacions, comunicacions amb les propietats dels
habitatges, actuacions temporals i la coordinació dels equips de Districte amb la Unitat
Antiassetjament i de Disciplina d'Habitatge.
Reforçar l’equip i el protocol d’actuació i mediació amb propietaris en els casos
d’habitatges amb usos delinqüencials.

Coordinació i transversalitat
En aquest cas es pretén definir i delimitar l’actuació coordinada entre l’Equip d’Intervenció
Comunitària (EIC) del CAS Baluard, servei de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB),
la Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB), Mossos d’Esquadra (MMEE), equips de carrer
(SISMO-SDI) I Serveis de Neteja a l’espai públic localitzat en l’entorn immediat del CAS
Baluard. També promoure abordar aspectes relacionats amb la prevenció i atenció al consum
de drogues a diversos espais tècnics i de participació del districte de Ciutat Vella per tal
d’enriquir l’abordatge integral d’aquest Pla. Les mesures més rellevants són:




Disseny d’un protocol d’actuació i coordinació entre tots els actors implicats que
determini les actuacions a l’entorn immediat del CAS.
Creació d’una figura de coordinació que vetlli pel compliment del protocol in situ.
Incorporar les addiccions a les taules de salut mental als districtes prioritzats per
l’existència de desigualtats socials en la salut, enfortint el treball des de la proximitat
comunitària amb les entitats, serveis i persones i famílies afectades.

Un pla per desenvolupar en 4 fases
La fase 0 contempla tot un seguit d’accions ja realitzades durant el segon semestre de 2020.
Són un total de 50 i, principalment, són reorganitzacions dels serveis del territori amb l’objectiu
d’oferir una resposta immediata a la situació. També inclou aquelles iniciatives que són
transversals en el temps i es realitzaran de manera sostinguda durant l’execució de la Mesura.
La 1 busca consolidar espais de coordinació periòdica entre els diferents serveis del territori per
adaptar els protocols d’actuació segons requereixi la conjuntura i marcarà l’inici del procés de
revitalització urbana. Aquesta fase s’executarà durant els primers 6 mesos de 2021 i són 28
mesures.
Pel que fa a la Fase 2, està previst executar-la entre juliol de 2021 i juliol del 2022 i inclou 12
actuacions. L’objectiu d’aquesta fase és reforçar els diferents serveis amb un increment de la
dotació pressupostària per a disminuir l’impacte de les problemàtiques detectades.
Finalment, la Fase 3 contempla 9 propostes de grans inversions a llarg termini per donar
resposta les problemàtiques del Pla.
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