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INTRODUCCIÓ 

Després de molts mesos amb plenaris en estat d’alarma, i de barris en estat d’alarma, 

arribem a una nova situació. Sense baixar la guàrdia en la prevenció per la pandèmia, s’ha 

acabat el toc de queda i tornem a tenir llibertat de moviments. Això significa que som 

davant d’una nova realitat que comporta nous reptes. El primer té a veure amb garantir que 

es compleixen les mesures per impedir la propagació del virus; també assegurar el gaudi de 

l’espai públic recuperat després de mesos de restriccions que ens han afectat 

psicològicament com a individus i com a col·lectius; i finalment, però no necessàriament en 

aquest ordre, protegir el dret al descans de veïns i veïnes i mantenir l’equilibri d’usos a 

l’espai urbà.  

En aquest sentit, ha estat polèmic que no s’hagin celebrat les fires de Sant Ponç i de Santa 

Rita. Ho comprenc. Les fires dinamitzen els barris, a més de representar un retorn esperat a 

la normalitat, però aquestes són activitats que des del Districte es treballen durant mesos 

perquè puguin funcionar correctament, i amb la incertesa del què passaria una vegada 

acabat l’estat d’alarma, sense saber quina seria la situació epidemiològica en uns barris 

molts afectats per la pandèmia, estàvem treballant a ulls clucs, sense saber quin seria 

l’escenari de mitjans de maig. Per aquest motiu, i la falta d’organització no institucional, vam 

prendre la difícil decisió de suspendre-les. Front el risc vam triar la prudència, una prudència 

que em sembla necessària en  el centre de la ciutat, allà on s’acostuma a concentrar més 

gent de manera habitual. Celebrar-les hagués estat un retorn a la normalitat molt necessari, 

però l’antelació amb la que havíem de començar a preparar-la, els requeriments 

organitzatius, i la incertesa del moment pandèmic i de la regulació de les activitats a la via 

pública ens van encaminar cap a una suspensió que ens va deixar, a tots, amb mal regust de 

boca. 

La finalització de l’estat d’alarma ha comportat, també, aglomeracions i molta gent al carrer. 

Des de fa mesos que diversos dispositius de la Guàrdia Urbana conjuntament amb Mossos 

d’Esquadra treballen per descongestionar aquestes concentracions utilitzant la pedagogia 

com a mètode principal. Les situacions que es donen no són fàcils i han generat moltes 

molèsties en diversos indrets de tots els barris, sobretot al Casc Antic, Raval i a la 
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Barceloneta. S’estan duent a terme desallotjaments tranquils, i l’encaminament de les 

persones cap a zones on no molestin els veïns, malgrat les dificultats d’aquestes operacions i 

la quantitat de recursos necessaris per poder-les dur a terme. 

D’altra banda, durant les darreres setmanes s’han viscut situacions traumàtiques als nostres 

carrers en episodis de desnonaments que, malauradament, es repeteixen massa sovint. 

Sense anar més lluny, la setmana passada hi havia anunciats 17 desnonaments a Ciutat 

Vella, i la feina conjunta dels serveis municipals d’Habitatge i Serveis Socials van aconseguir 

aturar-ne 10 abans que arribés el dia indicat. És un percentatge elevat que no acaba aquí, 

perquè les professionals municipals de SIPHO acompanyen a les famílies  a peu de carrer el 

dia del desnonament en la majoria dels casos, mentre que serveis socials hi van quan són 

requerides pel jutjat. Aquell dia l’objectiu de SIPHO és parlar amb la comitiva judicial per 

justificar la situació de la família i interlocutar amb la propietat per arribar a acords que 

permetin aturar el desnonament. 

Hem explicat moltes vegades el fet que una vegada conegudes les dates dels desnonaments 

s’analitzen tots i cadascun dels casos amb una mirada global i, per començar, es desestimen 

les intervencions en els casos que porten associada actituds o fets delinqüencials. Un cop 

apartats aquests desnonaments de la gestió dels serveis municipals, s’inicia una tasca ingent 

amb la família per tal de minimitzar el trauma de perdre la casa, amb un objectiu primer: 

aturar el desnonament. Tant les professionals de Serveis Socials com les d’Habitatge posen 

en marxa tots els seus recursos per tal d’aconseguir-ho. 

Al seu temps, i des de fa anys en alguns casos, la ciutadania organitzada acompanya també a 

les famílies i malda per aconseguir l’ajornament dels desnonaments. La seva lluita, la lluita 

per defensar un habitatge digne per a tothom, és una lluita compartida per l’equip de 

govern del Districte de Ciutat Vella, si bé de vegades no compartim l’estratègia. 

Darrerament alguns moviments socials han posat en el focus de les seves demandes a les 

treballadores socials, cosa que considerem profundament injusta. 

Les treballadores de Serveis Socials acompanyen i donen suport a les persones que ho 

necessiten, i ho fan en moments crítics i d’autèntica necessitat. Davant d’una situació de 
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desnonament, i en general en matèria d’habitatge, el que fan és oferir ajudes econòmiques 

per fer front a les despeses en aquesta matèria o als possibles deutes i elaborar els informes 

justificatius corresponents per a que puguin accedir a recursos habitacionals alternatius, que 

pot arribar a ser un habitatge social. Fer-les responsables de la manca de polítiques 

d’habitatge estructurals en aquest país, o de legislacions profundament injustes és atribuir-

les unes potestats que no tenen. 

Sens dubte, l’excés de burocràcia, les servituds d’uns criteris homogenis per a tots els casos, 

el temps d’espera en ser ateses... són fets denunciables i criticables, però el seu pes no 

recau en les treballadores socials, que són la baula més propera al ciutadà i la que rep la 

pressió de les polítiques públiques que, efectivament, han de ser l’objecte de la crítica 

ciutadana. 

La indignació pel nombre de desnonaments injustos és rotunda per part dels moviments 

socials, cosa que és compartida per l’equip de govern de Ciutat Vella, i sense voler fer de 

portaveu de les treballadores de Serveis Socials, també ho és per a elles. Però aquesta 

indignació no es pot canalitzar contra qui és a peu de carrer acompanyant a les famílies. 

M’agradaria que aquestes línies serveixin per mostrar, de nou, tot el meu suport a la feina i 

a la implicació de les treballadores socials, que a més estan fent un sobreesforç molt 

destacable des de l’inici de la pandèmia per donar resposta a les necessitats dels veïns i les 

veïnes del Raval, la Barceloneta, el Gòtic i Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. 

No vull que aquestes línies serveixin d’autojustificació, i no vull que semblin escrites des de 

l’autocomplaença. Tampoc no vull que es llegeixi com autocomplaença si informo que hem 

incorporat 10 professionals als Serveis Socials del Raval, i que s’han incrementat les 

atencions i els ajuts que s’han distribuït, perquè som conscients que no n’hi ha prou. Cal 

molt més. Segur que cal revisar protocols, cal que els jutjats no obliguin a les treballadores 

socials a personar-se el dia dels desnonaments, calen polítiques públiques d’habitatge 

estructurals en les que estiguin implicades totes les administracions, cal un gran acord per 

fer front a les desigualtats, cal reduir la burocràcia... I en això estem implicats. 
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Els Serveis Socials de Barcelona van atendre a 88.000 persones l’any 2020, un 11% més que 

l’any anterior, i prop d’un terç d’aquestes hi anaven per primera vegada. L’esforç municipal 

per atendre aquestes necessitats és ingent, i hem explicat en moltes ocasions l’increment 

dels ajuts econòmics i els nous equipaments i serveis implementats arrel de la pandèmia. 

Segur que es necessita molt més, segur que cal rectificar protocols, però aquesta és una de 

les nostres prioritats polítiques. 

Per tal d’aconseguir la desitjada diversificació econòmica del Districte primer hem d’atendre 

les necessitats primàries dels veïns i les veïnes. 

En aquest sentit, entre moltes altres, una de les entitats que ha estat donant resposta a les 

necessitats dels veïns i veïnes, gràcies a la feina de voluntaris i voluntàries i al contracte 

signat amb Serveis Socials és el Gimnàs Social de Sant Pau. El nostre compromís amb el 

projecte social és absolut, però ens trobem davant d’una propietat que no atén a raons i 

que no dóna resposta a les nostres propostes. Tal com s’ha explicat darrerament 

l’Ajuntament li ha fet una oferta de compra de 9,7 milions d’euros per tal de poder mantenir 

l’activitat del Gimnàs Social i construir pisos públics damunt, una oferta a preu de mercat i 

realista. Setmanes després d’aquella oferta (o mesos), cal que la propietat decideixi si vol 

desnonar al Gimnàs Social o contribuir a la seva continuïtat.  

En un altre ordre de temes, vull agrair l’interès que molts veïns i veïnes heu mostrat pels 

pressupostos participatius i heu fet propostes o bé hi heu donat suport. Es tracta d’una 

aposta política prioritària en un moment de reajustament pressupostari que posa de 

manifest la importància que donem l’equip de govern a la participació ciutadana sense 

ingerències   polítiques. Recordeu que durant el mes de juny podreu votar les propostes que 

han superat els requeriments tècnics i que les més votades es duran a terme durant el 

mandat. 

Pel que fa als talls de llum que van patir els veïns i veïnes de Ciutat Vella, cal dir que 

l'organització veïnal per reclamar accions a Endesa per acabar amb aquestes aturades va 

provocar que des de Districte mantinguéssim diverses reunions amb els seus responsables i 

que es fes una taula de treball a nivell municipal, així com un espai de treball més tècnic, 
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també a Districte. Com a resultat de tota aquesta feina, vam poder anunciar un pla 

d'inversions d'Endesa de 43,2 milions d'euros, que representa un increment del 30% 

respecte a la inversió de 2020. Ciutat Vella és el districte en què hi haurà més intervencions, 

arribant fins a les 36. Seguirem atents l'estat de la xarxa dels nostres barris i les operacions 

que es duguin a terme per assegurar-nos que la qualitat del servei millora, tal com els 

representants d'Endesa ens han assegurat que passarà. 

Per acabar, vull felicitar les persones que enguany són mereixedores de les medalles 

d’honor del Districte. Com sempre diem, hi hauria molts més col·lectius i persones que 

mereixen el guardó, però alguna cosa fa que hi hagi consens en otorgar-les a les integrants 

de l’equip de waterpolo femení del Club Natació Atlètic-Barceloneta, en reconeixement de 

la seva temporada, que els ha permès ascendir a la Divisió d’Honor. Moltes felicitats! L’altra 

medalla recau al conjunt de treballadores dels centres d’atenció primària del Districte per la 

seva implicació incansable en garantir-nos la vida. Ho fem després d’un any especialment 

difícil en el que els mitjans, a més, no han posat el focus en la vostra feina incansable i 

veritablement imprescindible: moltes gràcies! 

 

 

 

 

 

 

1. PARTICIPACIÓ 

Pressupostos participatius 

Els pressupostos participatius segueixen endavant i entre el 6 d’abril i el 7 de maig, els 200 

projectes prioritzats entre tots els districtes entraran en la fase de concreció entre la 

ciutadania que els promou i els serveis municipals. Durant el mes de maig prepararem els 



 

       Informe de Regidoria  

11 

materials comunicatius dels diferents projectes. Entre el 10 i el 20 de juny, la ciutadania 

votarà els projectes definitius a desenvolupar. 

 

Fase de Concreció 

A Ciutat Vella, finalment han entrat en fase de concreció 21 projectes, ja que hi havia un 

doble empat en l’última posició. Hi haurà projectes de tots els barris del districte: 10 del 

Raval, 3 del Gòtic, 2 del Casc Antic, 1 de la Barceloneta i 5 de l’àmbit de Ciutat Vella, que són 

aquells que afectaven a més d’un barri o no tenien una ubicació exacta. 

L’objectiu d’aquesta fase és fer les reunions per detallar els projectes per tal de definir-ne 

aspectes relacionats amb la seva viabilitat tècnica i econòmica. 

En cas que sigui un projecte validat tècnicament amb el condicionant de detallar o modificar 

algun aspecte del mateix, en aquesta reunió hem treballat per a definir aquest aspecte. 
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Si es tracta d’un projecte que s’ha validat tècnicament sense condicionants, però existeixen 

recomanacions tècniques per a detallar-lo, en aquesta reunió hem valorat la seva 

incorporació. 

En cas d’un projecte sense condicionants ni recomanacions tècniques, la persona promotora 

podrà plantejar elements que vulgui concretar, detallar o modificar (sense canviar el 

plantejament i sentit del projecte). 

Aquestes tres casuístiques no son excloents entre sí, es poden donar de manera simultània 

en un mateix projecte. 

Durant la reunió treballem també en el redactat final del projecte, que és el que servirà per 

a la difusió durant la fase de votació final dels pressupostos participatius. 

Hem previst que la reunió amb cada projecte tingui una durada màxima d’entre 45 minuts i 

1 hora. 

Tots els projectes s’han treballat a través d’una fitxa en word, que s’ha modificat durant el 

transcurs mateix de la reunió i s’ha enviat al promotor/a una vegada finalitzada. 

De la concreció a la votació 

Tots els projectes prioritzats, que s’han treballat en la fase de concreció, passaran a la 

votació final dels pressupostos participatius. 

A partir del dia 7 de maig, des de l’Ajuntament es preparen els materials comunicatius per a 

possibilitar la difusió dels projectes que es presentaran a la votació final. 

El període per a votar els projectes serà del 10 al 20 de juny. 

Totes les persones de 14 anys o més i empadronades a la ciutat podran votar. 

Cada persona podrà votar els projectes de màxim dos districtes (el que consti en 

l’empadronament i un altre a escollir). De la mateixa manera, es podrà votar a partir d’un 

mínim de 2 projectes i, si es vol, fins a exhaurir la dotació pressupostària assignada a cada 

districte. 
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Consells Sectorials  

Consell de la Gent Gran 

La sessió del Consell de Gent Gran es va fer el dia 8 de maig de 2021, en format virtual. Es 

van habilitar sales segures a diferents espais amb connexió a la plataforma Zoom, per tal 

que ningú no quedés exclòs per falta de mitjans informàtics. 

En el Consell es va presentar d’una banda la Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi 

produïda per la covid19 per part de la Direcció de Serveis a les Persones i el Territori i, de 

l’altra, el programa  Estratègia contra la Soledat per part del Regidor d’Infància, Joventut i 

Persones Grans. 

També hi va participar, molt activament, la gent gran i les direccions dels casals de Gent 

Gran, explicant la seva experiència en aquest temps de confinament, amb equipaments amb 

activitats molt restringides i amb molta dificultat per la connexió digital. 

Les direccions dels Casals van explicar que la gent gran ha fet un gran esforç per tal de 

posar-se al dia en el món digital, i els van felicitar per l'esforç i les ganes d´aprendre en 

aquesta situació tan delicada.   

Volem destacar el gran esforç realitzat per la gent gran per adaptar-se al mon digital i ens 

sumem a la felicitació feta per les direccions dels Casals on reconeixien les ganes d’aprendre 

que han mostrat les persones grans en aquesta situació tan delicada. 

Sessions d’informació i propostes sobre el Pla d’accions de mobilitat del 

Raval 

S'han fet dues sessions d'informació i propostes amb el veïnat: una el 24 de març i l'altra el 

14 d'abril. Hi han participat 16 persones diferents en les sessions i 4 a través del Decidim. 

S'han recollir 44 aportacions veïnals: 31 s'han originat durant les sessions i 13 directament a 

través del Decidim. Tota la documentació està disponible a través del Decidim. Actualment 

totes aquestes propostes s'estan analitzant tècnicament i, un cop feta aquesta anàlisi es farà 

un retorn individualitzat, proposta a proposta, sobre quina és la resposta municipal. 
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Com ja hem explicat en altres ocasions, el Pla de Mobilitat pretén fer compatible la qualitat 

de vida dels veïns i veïnes amb l'activitat econòmica i, alhora, garantir els desplaçaments de 

la ciutadania i facilitar el transport i la descàrrega de mercaderies per a l'abastiment 

quotidià dels comerços i activitats del barri.  

Més informació a: https://www.decidim.barcelona/assemblies/mobilitat-raval 

Participació del Pla d’Acció del Pou de la Figuera 

El procés de participació del Pla d’Acció del Pou de la Figuera va finalitzar el passat 28 d’abril 

amb la sessió de validació de les línies de treball a desenvolupar. 

Volem destacar l’alta participació que ha tingut aquest procés, sobretot tenint en compte la 

situació en la que s’ha desenvolupat. El procés ha comptat amb la participació de més de 

270 persones que han fet més de 550 aportacions i amb demandes i propostes 

principalment focalitzades en els temes següents: 

● La dinamització de les plantes baixes. 

● El foment del comerç de proximitat. 

● La realització de cursos de formació i d’ocupació per joves. 

● La potenciació dels usos i les dinàmiques veïnals i familiars de l'espai. 

● La realització de millores puntuals de l'espai públic mantenint el seu caràcter actual, 

augmentant la percepció de seguretat i visibilitzant la lluita veïnal que l'ha 

configurat. 

● La millora de la comunicació i la relació entre entitats, serveis i equipaments de la 

zona per vetllar plegats pels usos de la plaça. 

Després d'un primer retorn informatiu al Consell de Barri del Casc Antic del passat 23 de 

febrer, tal com hem dit anteriorment, es va fer una reunió de validació comunitària 

presencial al claustre del Convent de Sant Agustí el passat 28 d’abril on es va plantejar la 

validació de l’enfoc de les grans línies de treball.  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/mobilitat-raval
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Després d’aquesta sessió, hem tancat el document que es presentarà a tot el veïnat amb 

una esperada sessió explicativa amb un clar caràcter lúdic, la primera quinzena del mes de 

juny.  

Fins que aquest moment arribi, i amb la clara voluntat que el resultat del procés sigui directe 

i accessible per a la ciutadania, hem fet una petita exposició amb plafons explicatius del 

procés tant a l’entrada del Casal de Joves del Palau Alòs com al balcó. 

Finalment, volem remarcar que el Pla d’Acció del Pou de la Figuera el presentarem com a 

Mesura de Govern en el Consell Plenari Extraordinari que celebrarem el proper 17 de juny. I, 

posteriorment, el dissabte 19 de juny, tindrà lloc l’acte de presentació del Pla d’Acció del 

Pou de la Figuera a la ciutadania. 

Calendari d’òrgans de participació del tercer trimestre 2021  

Des del Districte de Ciutat Vella hem treballat en el calendari dels Òrgans de Govern i de 

Participació del tercer trimestre de 2021, que presentem a continuació: 

Òrgans de Govern 

Plenari del Consell del Districte de Ciutat Vella: 15 de juliol 

Òrgans de Participació 

Audiència Pública del Districte de Ciutat Vella: 16 de setembre 

Recomanem estar atentes a les actualitzacions al web del Districte per possibles canvis en 

aquestes dates o en el format de realització d’Òrgans. 

2. DRETS SOCIALS 

 Habitatge 

L’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) ha fet una 

reestructuració del seu sistema d’actualització de les dades, referent tant a desnonaments 

com a obres, passant a tenir una freqüència quadrimestral. Per aquest motiu, en aquest 
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informe no podem presentar noves dades i ens emplacem a presentar-les en el proper 

Informe de Regidora. 

Serveis Socials 

Els Centres de Serveis Socials i l'esforç de les seves treballadores han esdevingut actors clau 

en la primera linea d’atenció per escoltar i donar resposta a les angoixes i necessitats dels 

veïns i les veïnes de Ciutat vella i la resta de la ciutat, en un moment en que molts altres 

serveis públics no oferien atenció directe. A continuació donem comptes dels nombres 

d’atencions i ajuts econòmics que que s’han realitzat en el període des de la irrupció de la 

Covid-19 en el nostre territori. 

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 des de 

març 2020 fins a 31 de març de 2021 ascendeix a 5.857.996,09 €. Durant els mesos de 

novembre i desembre del 2020 les persones i famílies van rebre de cop el fons covid, que 

són unes ajudes econòmiques municipals que es fan efectives amb targetes moneder i que 

moltes persones usuàries van rebre l’acumulat de l’any en aquest darrers mesos.  

El quadre següent recull el resum d’atencions que s’han realitzat des dels Centres de Serveis 

Socials del Districte des de gener del 2020 fins el 31 de març del 2021. 

 

ATENCIONS REALITZADES DES DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS    

Ciutat Vella Total 

Primeres visites UPA realitzades 10229 

Persones Ateses 29331 

Activitats d'atenció directe realitzades pels equips 47013  
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TOTAL 86.573  

 

El quadre següent recull el resum d’ajuts econòmics que s’han atorgat des dels Centres de 

Serveis Socials del Districte des del mes de gener de 2020 fins al mes d’abril de 2021. 

L’import total d’aquests ajuts ha estat de 4.488.402,13 euros.  

AJUTS ECONÒMICS SOL·LICITATS PER CONCEPTE   

Ciutat Vella Nº Ajudes 

Alimentació 7.603 

Escolar 95 

Generals 132 

Habitatge Manteniment 636 

Inserció Laboral 8 

Lleure 60 

Roba i Higiene Personal 82 

Salut 374 

Transport 197 

Habitatge Allotjament 3410 

TOTAL 12.597 
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Salut i cures 

Dades de la covid-19 a Ciutat Vella  

Evolució dels casos de la covid-19 a Ciutat Vella 

A la ciutat de Barcelona, les persones afectades de covid19 les últimes 8 setmanes (del 22 

de febrer  a l’18 d’abril) s’han estabilitzat. També al districte de Ciutat Vella el número de 

nous casos detectats cada setmana es manté estable. La meitat d’aquests nous casos tenen 

menys de 44 anys, tot i que el casos més freqüentes estan entre  35 i 54 anys, probablement 

també per les vacances escolars. Els nous brots fa 3 setmanes que han baixat lleugerament. 

  

Evolució de la incidència acumulada de la covid-19 per barris 

La incidència (casos per cada 100.000 habitants) de les darreres 5 setmanes mostra que es 

manté que en general els casos han pujat després de les vacances de Setmana Santa, però 

l’augment no és elevat ni alarmant i en general es manté la tendència a l’estabilitat. Sembla 

que aquesta quarta onada és diferent a les anteriors i que de moment no es detecta un 

increment generalitzat de la incidència. 

Malgrat al Raval la incidència és major que a la resta de barris del districte, les dades no 

presenten grans diferències respecte la resta de territoris de la ciutat. Per frenar els contagis 

cal seguir insistint en la importància de respectar les mesures de prevenció. 
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VilaVeïna 

Aquest mes de maig hem presentat el projecte VilaVeïna, un projecte per cuidar en 

comunitat i proximitat. 

‘VilaVeïna. Posant la vida al centre’. És el nom amb el que hem batejat un dels projectes 

més ambiciosos en relació a les cures que s’ha fet mai abans a la ciutat. La iniciativa passa 

per desplegar aquest mateix mandat 16 unitats territorials que disposaran d’un espai físic 

des del qual donar resposta a les necessitats vinculades a la cura que tingui el veïnat. 

Cadascuna d’aquestes unitats territorials atendrà una població d’entre 10.000 i 30.000 

habitants, que disposaran d’un espai de referència obert al conjunt de la ciutadania, a prop 

de casa, i centrat en la tasca de les cures i les necessitats que puguin derivar-se. Les 

primeres 16 unitats territorials engloben una població d’uns 300.000 habitants i estaran 

distribuïdes per tota la ciutat. En una primera fase, aquest mateix mes de maig, es 

desplegaran les primeres quatre oficines als barris de Vilapicina (Nou Barris), Provençals del 

Poblenou (Sant Martí), La Marina de Port (Sants-Montjuïc) i el Congrés i els Indians (Sant 

Andreu). Durant l’any 2022 es desenvoluparà la segona fase amb la incorporació de 12 

VilaVeïna més i, segons els nostres càlculs, la ciutat podria quedar totalment coberta durant 

els següents anys implementant al voltant de 115 experiències similars que convertiran 
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Barcelona en la primera ciutat del món en promoure la cura des d’un àmbit comunitari i de 

proximitat. 

Entre aquests 12 barris que s’incorporaran el 2022 hi ha el barri Gòtic. Més avall expliquem 

com hi desplegarem VilaVeïna. 

El projecte VilaVeïna té un pressupost inicial de 3,5 milions d’euros i s’adreça al conjunt de 

la població que viu al territori, perquè parteix de la premissa que qualsevol persona 

necessitarà o proveirà serveis de cura al llarg de la seva vida. Tot i així, se centrarà 

principalment en la infància i les persones grans, perquè és en aquestes edats en què les 

cures agafen especial importància. També en les persones cuidadores, que majoritàriament 

són dones, tant si fan la seva tasca de manera remunerada com si no. L’objectiu últim és 

millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania, també a partir d’una millor 

coordinació dels serveis i recursos del territori, la qual cosa permetrà afrontar amb més 

eficiència i anticipació els canvis demogràfics i socials de la ciutat que es produiran durant 

els propers anys. Reconèixer la centralitat de les cures en el sosteniment de la vida i afavorir 

el sorgiments de comunitats que es cuiden, al costat de casa, és igualment la inspiració de 

VilaVeïna. 
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La persona que visqui dins d’una VilaVeïna tindrà en un territori abastable a peu un equip i 

un espai de referència que no només disposaran de la informació sobre el conjunt de serveis 

que ja existeixen a la ciutat i oferiran atenció directa, sinó que també actuaran com a agents 

clau per al desplegament d’un seguit de serveis i accions noves, com per exemple espais de 

criança compartida, un grup de suport emocional i espais de respir per a persones que 

cuiden, suport per a projectes comunitaris de cura que facilitin l’organització col·lectiva, així 

com assessorament legal i laboral per a treballadores de la llar i de les cures. Així doncs, 

cada Vila Veïna tindrà una cartera de serveis compartida entre tots els territoris, però també 

tindrà elements propis segons les seves singularitats, perquè la voluntat és igualment 

afavorir l’autoorganització ciutadana. No només això, l’objectiu és que cadascuna 

d’aquestes oficines, amb la participació veïnal, elaborin també plans de millora de l’espai 

públic més proper per incorporar la visió feminista i de les cures en sentit ampli. És a dir, 

dissenyar la Barcelona del futur també a nivell físic per fer una ciutat més amable i 

preparada per cuidar i rebre cures en l’entorn més proper a casa. Això suposa, a la pràctica, 

la implantació d’una Superilla a cadascun dels barris. 
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VilaVeïna s’inspira en projectes pioners que s’han posat en marxa durant els últims anys a la 

ciutat, com per exemple el Banc del Moviment, el centre Barcelona Cuida, el projecte 

Concilia de canguratge municipal, el desplegament de les superilles del Servei d’Atenció 

Domiciliària (SAD) o bé l’Estratègia contra la Soledat no volguda, però anirà més enllà per 

acabar d’aterrar-los en un espai de màxima proximitat. De fet, els aprenentatges previs han 

estat bàsics per acabar de definir un projecte que, amb el temps, aspira a revertir les actuals 

desigualtats existents pel que fa a la provisió de la cura, així com promoure una major 

coresponsabilitat, dignificar la tasca de les persones cuidadores, afavorir el sorgiment 

d’espais de treball compartit entre professionals, serveis, entitats i ciutadania, o bé impulsar 

una major sensibilització al voltant del reconeixement i centralitat social d’aquesta tasca. 

Les primeres 16 VilaVeïnes, que estaran desplegades durant aquest mandat, s’han definit en 

base a un índex compost de vulnerabilitat social que ha tingut en compte el volum de 

persones de 75 anys o més que viuen soles, la població de 0 a 2 anys que no està 

matriculada a cap escola bressol o bé que la renda mitjana per persona i població sigui 

inferior als 7.500 euros anuals, tot plegat amb la correcció que suposa incorporar d’entrada 

una part de les superilles del SAD que ja funcionen actualment o bé facilitar una distribució 

territorial més equitativa. 

Desplegament de la VilaVeïna en el Barri Gòtic 

En el cas del Barri Gòtic, VilaVeïna es començarà a desplegar a partir del Gener de 2022 amb 

la incorporació d’un/a professional de referència de VilaVeïna i la creació d’un espai de 

projecte en algun dels equipaments de proximitat del territori. El desplegament s’iniciarà 

amb la realització d’un diagnòstic compartit amb el territori en clau de cures i amb la 

construcció d’un pla de treball que s’anirà desenvolupant fins al desembre de 2023. 

Memòria 

Primavera republicana 

En el marc de les activitats de la Primavera Republicana, commemoració dels 90 anys de la 

Proclamació de la república a nivell de ciutat, a Ciutat Vella, vam fer tres actes, el primer 
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dels quals va ser la instal·lació del Faristol davant del Dispensari Anti Tuberculós, atès el 

valor republicà que representa la sanitat pública en el nostre districte.  

El segon dels actes va ser l'Acte central de la Primavera Republicana, on  van participar 

l'Associació d’Aviadors de la República,  l’Escola de músics i JPC del Raval, i el grup de dansa 

Bordas Bros.  Aquest acte se celebrava simultàniament a tots els districtes de la ciutat. En el 

cas de Ciutat Vella va tenir lloc davant de la seu del Districte. 

L'Acte va tenir actuacions artístiques de música i dansa, per a fer visible l’ideal republicà que 

defensem: el comunitari. Va haver-hi parlaments per part de les autoritats del Districte i de 

l’Associació d'aviadors de la república, entitat participant a la Taula Permanent de Memòria 

Democràtica de Ciutat Vella. La participació d’entitats, grups culturals i representants de la 

ciutadania va estar enfocada a proposar la memòria com a decisió política que ha d’orientar, 

també, els ideals de present i de futur. Es va fer esment, alhora, a la relació entre dones, 

memòria i història en un marc, a més, en què s’acabava de celebrar la incorporació del nom 

d’una veïna i activista als carrers de la Barceloneta: aquest va ser el tercer acte del Districte.  

Nomenclàtor. Carrer d’Emilia Llorca a la Barceloneta 

El dia 14 al matí, es va fer el canvi de nom del carrer Almirall Aixada, pel de carrer d’Emilia 

Llorca, activista i lluitadora veïnal de la Barceloneta, amb presència de l'Alcaldessa, i l’equip 

govern del Districte , la família, veïnes i amigues de l´Emilia. 

Es va descobrir la placa al carrer i després es van fer els parlaments i l'acte de donatge a la 

plaça Poeta Boscà. Amb la presència d´unes 100 persones, tot prenent les mesures 

corresponents a la situació actual.  

3. CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA 

Educació  

Programa Protegim les escoles 

A l’estiu del 2021 estan previstes les obres a l’entorn de les escoles:  
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● L’Escola Milà i Fontanals, l’Institut Miquel Tarradell i l’Escola Bressol Municipal 

Canigó, al Raval. 

● L’Escola Pere Vila i l’Institut Pau Claris, al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la 

Ribera.  

Les obres comporten la supressió d’algun carril de serveis, canvis en les àrees de distribució 

urbana de mercaderies (DUM), incorporació de verd i d’elements de joc i d’estada per a les 

famílies i s’espera que estiguin finalitzades abans de l’inici de curs 2021-2022.  

Pel que fa al 2022, s’ha treballat la proposta en el marc de la Taula d’Entorns Escolars on hi 

participen els diferents agents municipals que intervenen al projecte. S’ha prioritzat una 

intervenció global al barri de la Barceloneta en els següents centres educatius:: 

● Escola Bressol Municipal La Mar 

● Escola Alexandre Galí 

● Escola Mediterrània 

● Institut Joan Salvat-Papasseit 

● Institut Joan Narcís Monturiol 

Transformem Patis: més naturalitzats, coeducatius i comunitaris 

A l’estiu del 2021 es transformaran els patis de l’escola Parc de la Ciutadella i el pati que 

comparteixen l’escola Milà i Fontanals i l’Institut Miquel Tarradell. A finals d’abril ha tingut 

lloc la presentació i el contrast amb el Grup Motor dels centres dels avantprojectes resultat 

del procés participatiu amb la comunitat educativa de cada centre. 

Els centres educatius que vulguin participar en aquest projecte el 2022, han de presentar la 

seva sol·licitud a través de la “Convocatòria Unificada de Programes” del Consorci 

d’Educació, que es publica al mes de maig. 

Procés de preinscripció i matrícula 2021-2022 

La preinscripció per al proper curs escolar 2021-2022 va tenir lloc del 15 al 24 de març de 

2021 al segon cicle d’educació infantil i primària, i del 17 al 24 de març a l’educació 
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secundària obligatòria. El 7 de maig es va publicar la llista ordenada definitiva de sol·licituds 

per a l’assignació de places. La llista definitiva d’alumnes admesos i la llista d’espera, es 

publica el 7 de juny. El procés finalitza amb la matriculació de l’alumnat amb plaça assignada 

entre el 14 i el 18 de maig. 

Les Escoles Bressol Municipals han iniciat el procés de preinscripció primer amb una 

convocatòria de portes obertes amb grups reduïts i també alguna sessió virtual. La 

preinscripció ha tingut lloc entre el 6 i el 19 de maig. La publicació de la llista d’infants 

admesos i, si s’escau, de la llista d’espera, tindrà lloc el 16 de juny. 

La presentació de sol·licituds per als estudis postobligatoris de batxillerat i cicles de grau 

mitjà de formació professional s’ha dut a terme entre l'11 i 17 de maig i per als cicles de 

grau superior de formació professional serà entre el 25 i el 31 de maig de 2021. 

Com a novetat per al curs 2021-2022 a Ciutat Vella cal destacar la incorporació de nous 

batxillerats més flexibles i més competencials. A Ciutat Vella, l’Institut Salvat Papasseit, 

incorpora el BatxDOBLE amb la doble titulació en tres anys: batxillerat i cicle d’esports en 

futbol o en salvament i socorrisme. L’Institut Milà i Fontanals incorpora el BatxPRO, un 

enfocament competencial orientat a cicle formatiu de grau superior, amb estades a 

empresa i formació i orientació laboral. I l’Institut Verdaguer ofereix el BatxCF, amb unitats 

formatives de Cicles Formatius com a matèries específiques. 

Informació sobre l’acord amb la Fundació Vicenciana 

Després de l’anunci de la fundació Vicenciana del tancament dels seus centres educatius, a 

Ciutat Vella, l’Escola Labouré ha passat a pertànyer a la xarxa pública de centres educatius 

amb el nom provisional d’Institut Escola Elisabets. Amb aquesta denominació ja es va 

incorporar al procés de preinscripció escolar. 

L’Escola Sant Joan Baptista cessa la seva activitat al finalitzar el curs 2020-2021. El Consorci 

d’Educació de Barcelona va fer un acompanyament a totes les famílies per a que tinguessin 

una plaça assignada en un centre escolar abans d’obrir el procés de preinscripció.  La 

mesura volia facilitar l’escolarització preferent a les famílies de l’escola en altres centres 
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educatius de la Barceloneta o de la ciutat. Totes les famílies han obtingut plaça en el centre 

que han sol·licitat. 

Dels 232 alumnes de l’escola Sant Joan Baptista a escolaritzar en el curs 2021-2022, un total 

de 219 (94,4%) ha participat en aquest procediment preferent. Hi ha 13 alumnes (5,6%) que 

responen a casuístiques específiques (canvis de residència i altres). 

D’aquests 219 alumnes que han realitzat la preinscripció, el 62,6% ha decidit romandre a la 

Barceloneta en una de les dues escoles públiques o a l’Institut Joan Salvat Papasseit. La 

resta, 82 alumnes (37,4%), ha decidit escolaritzar-se fora de la Barceloneta en un centre 

públic (20,7%) o concertat (79,3%). 

Un procés similar s’ha seguit amb les 5 famílies de la Llar de Sant Joan Baptista que el proper 

curs encara estaven en l’etapa 0-3 d’educació infantil: 3 infants ja tenen plaça reservada en 

l’EBM La Mar de la Barceloneta, 1 infant en una EBM fora del districte i una família ha 

renunciat a la plaça que se li ha ofert. 

Pla integral per avançar cap a la universalització i diversificació dels serveis 

d’educació i criança de la petita infància 

L’Ajuntament Barcelona ha elaborat un pla integral d’equipaments i serveis de petita 

infància mitjançant el qual vol avançar en la universalització i la diversificació de l’educació i 

la criança d’infants de 0 a 3 anys. Es tracta d’una estratègia que suma per construir una 

ciutat més educadora, feminista i justa que cuida la vida i combat les desigualtats des dels 

primers anys de vida. 

Amb aquesta Mesura de Govern, volem, en un treball transversal, reunir en un mateix 

projecte els diferents serveis i programes que oferim per a la petita infància, per tal de posar 

a l’abast de la ciutadania una diversitat d’oferta que pugui cobrir també una gran diversitat 

de demanda existent tant d’educació com de conciliació i de criança a partir dels vincles 

comunitaris. 

Aquest pla, amb 45 actuacions, preveu una inversió a tota la ciutat de 24,9 M d’euros en els 

propers 4 anys, i impulsa polítiques públiques de petita infància amb una mirada més 
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integral que parteix de la xarxa d’escoles bressol com element vertebral i va més enllà dels 

serveis que ofereixen les bressols, perquè engloben a més de l’educació, les cures. 

Actualment a la ciutat hi ha 102 escoles bressol municipals, que permeten escolaritzar un 

total de 8.500 infants de 0 a 3 anys, a l’entorn del 20% del total de la població barcelonina 

menor de 3 anys . A Ciutat Vella hi ha 8 escoles Bressol amb una capacitat per atendre a 536 

infants, un 23% dels menors de 3 anys empadronats a Ciutat Vella. La mesura de govern 

preveu el creixement amb un mínim de 13 bressols municipals més en els propers 4 anys, 

posant una atenció especial en territoris amb més mancança de places i amb més 

vulnerabilitat social, i alhora a on hi ha més demanda desatesa,  amb el sistema consolidat 

de tarifació social del servei per tal que s’orienti amb equitat. 

En l’actualitat, Barcelona disposa d’una xarxa de 16 espais familiars que dóna servei a prop 

de 700 infants i famílies. A Ciutat Vella, comptem amb l’Espai Familiar Cadí-Raval i l’Espai 

Familiar Socioeducatiu Aurora, ubicats a les escoles bressol del mateix nom. L’EF Aurora, és 

un projecte pioner per atendre famílies amb infants en risc d’exclusió,  on rebran el suport i 

l’atenció de professionals dels àmbits educatiu i social. Els objectius d’aquest servei són 

enfortir les xarxes socials de les famílies, prevenir-ne l’aïllament i impulsar la cura i els 

vincles amb els infants de manera corresponsable entre els adults. El pla preveu crear, 

reforçar i estendre la xarxa d’Espais Familiars de Criança Municipals (EFCM) per 

complementar i diversificar el servei educatiu de les escoles bressol, fins a doblar l’oferta 

actual, a partir d’un model compartit amb les seves diverses versions pel que fa a formes de 

gestió, orientació educativa o socioeducativa i ubicació en equipaments de proximitat 

diversos. 

Hi ha moltes experiències diverses que converteixen les escoles bressol com a espais d'ús 

comunitari més enllà de les cinc de la tarda.  Volem impulsar aquestes diverses iniciatives 

comunitàries de bressol més obertes al barri de forma sistemàtica, respectant l’autonomia i 

especificitats de cada escola bressol i de cada barri i volem també que les oportunitats de 

trobada i acompanyament arribin a famílies no usuàries del servei de bressol. Per avançar 

en aquesta línia, l’IMEB crearà un grup de treball amb la participació de professionals de les 
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EBM per facilitar els usos versàtils de les bressol com equipaments de barri, i impulsarà 

projectes pilot de “cases de la petita infància” inicialment en 4 territoris. 

4. PROMOCIÓ ECONÒMICA 

Pla de Desenvolupament Econòmic 

Elaboració nou PDE 

Atesa la crisi socioeconòmica derivada de la pandèmia, a finals de 2020 es va decidir 

elaborar nous PDE en sis districtes de la ciutat que s’entenen en clau de reactivació 

econòmica. L’objectiu és, seguint la lògica, esperit i contingut dels PDE vigents, reforçar el 

compromís i els objectius de reactivació i diversificació econòmica en l’actual context de 

crisi, mirar més enllà de la data de finalització prevista (a Ciutat Vella el PDE comprèn el 

període 2016-2021) i focalitzar energies en les estratègies de desenvolupament al territori. 

El procés d’elaboració del nou PDE de Ciutat Vella ha començat el mes de març i finalitzarà 

al juny 2021. Impulsat pel Districte de Ciutat Vella i Barcelona Activa, implica a tots els 

agents municipals relacionats amb el Districte i el desenvolupament econòmic. El nou PDE 

es realitzarà en diàleg amb el teixit socioeconòmic del territori, recollint demandes i 

reflexions que ja emergeixen del PAD, de la Mesura de Govern Ciutat Vella davant la crisi 

produïda per la Covid-19 i del Pla de Dinamització Comercial entre d’altres. 

El document també s’alimentarà de necessitats i potencialitats que es desprenguin del 

diàleg amb els actors socioeconòmics del territori. Durant el mes de març ja s’han iniciat 

alguns debats específics a la Taula Estable de Xarxes Laborals i als espais de coordinació 

amb les associacions de comerciants al districte. 

Les línies estratègiques del nou PDE són: 

● LE1. reactivar el desenvolupament des del territori       

● LE2. reactivar el teixit comercial 

● LE3. finançar projectes socioeconòmics que dinamitzen l’economia  

● LE4. promoure l’ocupació de qualitat 

● LE5. promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament 
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● LE6. optimitzar els recursos municipals de promoció econòmica 

Els espais de coordinació tècnica amb els diferents agents municipals per treballar el PDE 

(Foment de Ciutat, Districte, Barcelona Activa i altres Direccions de l’Ajuntament), es fan 

mensualment. Així, durant el mes d’abril el grup motor del PDE ha treballat la temàtica de 

comerç i mercats, al maig, es realitzarà una sessió monogràfica d’ocupació i al mes de juny, 

sobre Economia Social i Solidària. Per fer partícip als veïns i veïnes de nostres barris, es 

trasllada a les Comissions de Seguiment dels Consells de Barri del districte la proposta de 

debatre als propers Consells de Barri les línies fonamentals del nou PDE.  

Paral·lelament, es tindran reunions amb altres direccions de l’Ajuntament tals com la 

Direcció de Comerç, l’equip de Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021, 

entre d’altres. 

Al mes de juny s’espera fer la devolució al Consell d’Economia i al mes de juliol, aprovar el 

PDE com a MdG al Plenari. 

Baixos de Protecció Oficial (BPO)  

L’any 2020, amb la crisi sanitària i socioeconòmica que se’n deriva, ha estat molt difícil pels 

projectes que es desenvolupen en els Baixos de Protecció Oficial de Ciutat Vella i ha alentit 

tant la instal·lació als locals dels adjudicataris de la segona convocatòria com el llançament 

d’una tercera edició. 

Fins ara, s’han llançat dues convocatòries de Baixos de Protecció Oficial, amb 8 locals 

municipals cadascuna, per projectes que desenvolupin activitat econòmica en algun dels 

sectors que el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) de Ciutat Vella marca com a 

prioritaris. Els locals i les activitats de la primera i la segona convocatòria són els següents: 

 Projecte Local 

1 2018 Oasiurbà C. Sant Ramon 6, Local 2 

2 2018 Associació esportiva Ciutat Vella C. Carretes 29 
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3 2018 El Gecko con Botas C. Francesc Cambó 18-36 

4 2018 NOU HORITZÓ -Fundació Privada Quatre Vents C. Sant Ramon 6, Local 1 

5 2018 Associació Cultural TUDANZAS C. Sant Pere Mitjà 65 

6 2018 POST-INDUSTRIAL FASHIONSHOP C. Assaonadors 26 

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

8 2018 PIKNIK GALLERY / Galeria Stendhal C. Sant Ramon 1 

9 2019 Bugaderia Social C. Francesc Cambó, 30-36 

10 2019 Llibreria Sant Jordi C. Robador, 43 

11 2019 Fusteria Ecológica C. Flassaders, 23 

12 2019 Ecomuseu dels gitanos C. de la Cera, 10 

13 2019 FUndació Apip-Acam C. Arc de Teatre, 13 

14 2019 Can Tria botiga Ecològica C. Carretes, 43 

15 2019 Top Manta C. Robador, 21 

16 2019 Mensakas C. Sta Madrona, 6-8 porta 2. 

 

Totes les activitats de la primera convocatòria estan en marxa menys la Galeria Stendhal, 

que va renunciar al local per dificultats econòmiques el mes de juliol de 2020. 

La crisi sanitària i les restriccions han dificultat d’una manera molt severa l’avançament de 

les obres de rehabilitació dels locals i també la instal·lació dels projectes adjudicataris que 

tenien els locals ja preparats. L’únic local que ha començat a generar activitat el 2020, 

encara que molt limitada, és el de la Fusteria Ecològica del carrer de Flassaders. 
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Durant l’any 2020, s’ha preparat una tercera convocatòria, que es llançarà previsiblement 

durant l’any 2021, que té com a principals novetats: una simplificació de les bases per 

afavorir al màxim la presentació de projectes, donar la mateixa prioritat a tots els àmbits 

econòmics del PDE i, per tant, oferir un sol termini de lloguer dels locals (5+2 anys) i una sola 

proposta de preus, i incorporar criteris covid19 en la valoració dels projectes. 

Amunt Persianes! 

Amunt persianes! és l’estratègia de dinamització de locals en planta baixa que impulsa 

l’Ajuntament de Barcelona per reduir el nombre de locals buits a la ciutat i fomentar-ne una 

ocupació sostenible. Les diferents mesures es desplegaran progressivament al llarg del 

2021-2023. 

Els locals en planta baixa són un actiu estratègic per a la ciutat i ‘Amunt persianes’ pretén 

diversificar-ne els usos i vetllar per l'equilibri d’activitats als diferents districtes, mitjançant 

la col·laboració entre agents públics, privats i socials. 

Fruit de l’acord per al pressupost de l’any 2021, està previst l’adquisició de baixos de 

protecció oficial per activitat econòmica a Ciutat Vella  per un import de 6 milions d’euros. 

Des de el districte s’han establert zones prioritàries de compra als diferents barris: 

● Gòtic: Entorns del carrer d'Avinyó 

● Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera: Entorns del Pou de la Figuera 

● Raval: Entorns Raval Sud-Drassanes. 

● Barceloneta: Tot el barri. 
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Punt de Defensa dels Drets Laborals  

A escala global (3 punts presencials i 1 que s’ha habilitat telemàtic durant el període de 

confinament i que continua actiu), 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 durant el primer trimestre de 2021 a 823 persones les 

quals han realitzat 1041 assessoraments.  

De les 823 persones ateses pel servei el 2020, 66 persones són residents de Ciutat Vella, i 

han rebut 87 assessoraments. 
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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. 

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). És un servei que va néixer a Ciutat Vella, en el marc 

del PDE i que després s’ha replicat a altres punts de la ciutat (Nou Barris i Sants-Montjuïc) i 

en l’àmbit global amb el punt telemàtic. 

Banc de Recursos Mancomunats de Ciutat Vella  

És un projecte público-comunitari impulsat pel Districte, Barcelona Activa, el Pla de Barris 

Raval i l’entitat Impulsem SCCL,  obert a les entitats i col·lectius de Ciutat Vella, per 

compartir i cedir els seus recursos, fomentant així la cooperació, el treball en xarxa, 

l’economia circular i el reciclatge. 

A finals del 2020 es va formalitzar el conveni que ha de regular el funcionament per als 

propers anys.  

Durant el primer trimestre de 2021, l’activitat del Banc ha estat la següent: 

● Dinamització de la mancomunació de recursos, en cessió lliure: s’han rebut 24 

peticions de préstec de material (més de la meitat que les rebudes en tot l’any 

2020), de les quals 22 s’han pogut realitzar entre 4 entitats del districte i 1 servei 

privat. 

● Serveis de suport a activitats culturals i comunitàries: S’han rebut un total de 5 

sol·licituds de serveis (la meitat que les rebudes en el mateix trimestre de l’any 2020, 

quan encara no s’havia produït la crisi de la Covid-19). D’aquestes, 2 sol·licituds van 

ser per part del Districte de Ciutat Vella, 2 per part d’altres organismes públics i 1 per 

part d’altres entitats 
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● Gestió de les donacions rebudes (que rep el Districte o el mateix Banc) i repartiment 

a entitats del districte: Aquest trimestre s’ha realitzat la donació de 23 lots de 

material (un terç de les donacions fetes durant tot el 2020). Concretament, 

donacions de: 6 lots de mascaretes de tela, 5 de sabates i 12 lots de roba infantil 

● Servei de repartiment de productes de comerç de proximitat: Aquest servei, que es 

va posar en funcionament a l’agost del 2020, compta amb 76 comerços adherits. 

● S’han realitzat 209 comandes al llarg del primer trimestre de 2021 (que representa 

un increment del 15% respecte l’últim trimestre de 2020) . El servei deixarà de 

funcionar a partir del juliol de 2021.  

Punt d’atenció a l’Activitat Econòmica  

Servei iniciat a l’abril 2019, situat a l’edifici del Convent de Sant Agustí, al barri del Casc Antic 

(Pons i Clerch, 2), juntament amb altres serveis de Barcelona Activa. És un servei 

d’assessorament a tot tipus d’activitat econòmica (empresa, emprenedoria o economia 

social i solidària) i atén de forma presencial i online. 

La majoria de persones o empreses ateses son residents de Ciutat Vella o amb intenció 

d'iniciar un projecte al districte. 

Els resultats del PAAE durant el primer trimestre de 2021 són els següents: 

Dades acumulades gener-març 2021 

Tipus de servei Nº total 
  

Total persones emprenedores 33* 
  

Persones assistents sessions informatives presencials 0 
  

Persones assistents sessions informatives online 39 
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Total de persones assessorades 20** 
  

Nombre d’assessoraments -Inicials i de seguiment- 42 
  

Nombre de projectes actius 27*** 
  

Nombre d’empreses constituïdes 0 
  

Nombre empreses i agents econòmics assessorats 36**** 
  

Nombre d’assessoraments/accions amb empreses i agents econòmics 45 
  

*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. 

***Comptabilitzem com actius els que han fet assessoraments en els últims tres mesos 

****Es tenen en compte nombre d’agents econòmics assessorats sense comptabilitzar 

repeticions 

 D’aquestes dades, destaquem que durant aquest primer trimestre de 2021, des dels servei 

del PAAE Ciutat Vella s’han assessorat un total de 36 empreses, amb les quals s’han 

realitzat un total de 45 assessoraments. 

En relació a l’assessorament a projectes adjudicataris del programa de Baixos de Protecció 

Oficial, es segueix fent seguiment dels projectes per analitzar la seva situació i acompanyar-

los en allò que sigui necessari.  
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Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE) 

Projecte impulsat per Pla de Barris i en coordinació amb Barcelona Activa, sorgit de 

l’emergència de la crisi social i econòmica derivada de la crisi sanitària i, pretén donar una 

resposta efectiva, integral i personalitzada a les persones que han patit un empitjorament 

de les seves condicions bàsiques de vida (econòmiques, socials i de salut) a causa del COVID. 

Desplegament de XARSEs a 7 punts d’atenció als barris de Barcelona (el Raval, el Besòs i el 

Maresme, la Trinitat Vella, la Trinitat Nova, la Marina, la Zona Nord i Bon Pastor). El punt 

XARSE del Raval es troba a l’Oficina del Pla de Barris del Raval sud i Gòtic sud (Robador, 36) i 

atén prioritàriament a residents dels barris del Raval i el Gòtic. 

Està en funcionament des del 20 de setembre 2020 (tot i que el servei de suport a 

tramitació d’ajuts es va iniciar a finals de juliol) i atén amb cita prèvia (trucant al 675 60 85 

41). 

Accions de la XARSE del Raval i Gòtic: 

● Atenció a les necessitats de la persona i connexió a recursos de l’administració 

pública i/o del teixit comunitari que s’adeqüi més a les seves necessitats (en estreta 

coordinació amb Serveis Socials) 

● Suport en la tramitació telemàtica d’ajudes 

● Capacitació Digital: acompanyament i formació digital 

● Grups de suport emocional 

● Programa d’educació en economia domèstica 

● Sessions de defensa de drets laborals 

● Es preveu oferir altres activitats que donin resposta a necessitats que es vagin 

detectant 

Dades destacades: 

● 594 persones ateses, amb les que s’ha realitzat més de 2500 accions 

(assessoraments presencials, telefònics, trucades de seguiment, etc.) 
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● Perfil usuariat: la proporció d’homes atesos ha anat creixent en detriment de les 

dones (amb un 58% i front un 42% respectivament), majoritàriament d’edat entre 30 

i 45 anys, residents al barri del Raval (82%), de nacionalitat espanyola (33%) però en 

creixement altres nacionalitats com les de Bangladesh (23%), el Marroc (10%) i 

Pakistan (7%). 

● Suport a ajuts/tràmits demandats: la demanda de suport en la tramitació de Ingrés 

Mínim Vital és el més demandat (representa el 35% del total) i ha crescut 9 punts 

respecte el 2020. En segon lloc se situa la Renda Garantida de Ciutadania (18%), 

seguit de la demanda d’Informació i consultes d'ajudes disponibles (15%), i els 

Subsidis i prestacions per desocupació (13%). Quan a tràmits TIC, el més demandat 

és la sol·licitud de cita i l’activació del Sistema Cl@ve (18%). 

● La font de derivació directa principal és dels Centres de Serveis Socials. Els CSS del 

Raval han derivat 48% de persones usuàries i del barri Gòtic el 7%. Però també arriba 

al servei un 25% de persones usuàries per boca-orella. 

● Continua creixent la coordinació i treball en xarxa amb diferents entitats del territori, 

xarxes laborals i grups veïnals. 

● Sessions de Defensa de Drets Laborals: s’han realitzat 3 sessions virtuals amb una 

periodicitat mensual des de gener de 2021, on han participat un total 9 persones, de 

les quals 5 de Ciutat Vella. A partir de l’abril  s’ha decidit cancel·lar aquest servei i 

realitzar directament les derivacions als assessoraments individuals amb les 

advocades dels PDDL per tal de donar resposta a les necessitats de cada persona 

usuària. 

● Programa d’Educació en Economia Domèstica (programació de 3 sessions per 

persona, en sessions individuals virtuals):  6 persones del territori han realitzat 

alguna sessió al llarg del primer trimestre d’enguany, de les quals 3 ja han finalitzat el 

procés i les altres 3 continuen actives. 

● Grups de Suport Emocional: (programació setmanal en format grupal reduït -màxim 

5 usuaris/àries- i presencial  al Casal de Barri Folch i Torres). Servei iniciat el dia 20 de 

gener 2021, des d'aquesta data s’ha realitzat 10 sessions grupals, a les quals han 
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assistit 6 persones en total i actualment el servei compta amb 3 persones actives al 

grup.  

Programa de subvencions Impulsem el que Fas   

Són subvencions de la Direcció de Proximitat de Barcelona Activa que, a més de promoure 

l’activitat econòmica en general al territori, impulsen de manera especial la contractació de 

persones.  

Al llarg del 2020 es va realitzar el seguiment de l’execució dels 15 projectes de Ciutat Vella 

corresponents a la 3a edició del programa. Alguns d’ells van allargar la durada d’execució  

per un temps igual o inferior a la durada de l’Estat d’Alarma, però tots han finalitzat els 

projectes durant aquest primer trimestre de 2021.  

Durant el 2020 va tenir lloc la 4a edició del programa, amb una participació de 428 

projectes presentats, dels quals 127 projectes van estar finançats (56 més que al 2019), 

destinant un pressupost de 2,71 milions d’euros (1 milió d’euros més que al 2019). 

D’aquests, 33 projectes impacten a Ciutat Vella de manera total o parcial, i sumen un 

pressupost total d’aproximadament 708.000 € (el doble que la convocatòria del 2019). 

Durant aquest primer trimestre de 2021 s’ha continuat amb el seguiment de l’execució 

d’aquests projectes. 

Durant el mes de març, per primer cop es va realitzar una trobada de projectes IQF de la 

modalitat de turisme responsable i sostenible, amb 8 participants, que va permetre el 

coneixement mutu dels projectes, tot explorant possibilitats de col·laboració entre projectes 

i promovent sinergies entre les entitats. Es tornarà a realitzar una segona trobada a 

demanda de les pròpies entitats. 

Respecte la 5a edició del programa Impulsem el que Fas, que va obrir el termini de 

presentació de sol·licituds el passat 6 d’abril fins al 5 de maig, destacar el següent: 

● Es pot rebre fins al 80% del pressupost total del projecte, amb un màxim de 50.000 

euros d’import subvencionat. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/trobada-iqf-turisme-responsable-a-ciutat-vella_1058349
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/trobada-iqf-turisme-responsable-a-ciutat-vella_1058349
https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/pla-desenvolupament-economic/ca/noticia/trobada-iqf-turisme-responsable-a-ciutat-vella_1058349


 

       Informe de Regidoria  

39 

● La convocatòria inclou enguany la modalitat 5. Barcelona Capital Mundial de 

l’Alimentació Sostenible i la modalitat 6. Centres de distribució urbana de 

mercaderies d’última milla. Així, les 7 modalitats finals son: 

o   Modalitat 1: Dinamització de locals buits en planta baixa 

o Modalitat 2: Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en 

sectors estratègics i en clau territorial  

o   Modalitat 3: Foment de l’ocupació de qualitat al territori 

o   Modalitat 4: Turisme responsable i sostenible al territori 

o   Modalitat 5: Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 

o   Modalitat 6: Centres de distribució urbana de mercaderies d’última milla 

o   Modalitat 7: Indústries creatives al territori 

● La Modalitat 1, que té per objectiu impulsar l’activitat de les empreses i 

l’emprenedoria al territori, sempre que impliquin la compra o el lloguer de locals 

buits en planta baixa, prioritza les zones de Ciutat Vella de Pou de la Figuera i Raval 

Sud amb un pressupost propi de 100.000 euros. 

● El Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat Vella està acompanyant diferents 

entitats i  projectes que es volen presentar a aquesta 5ªedició. 

● Per més informació sobre Impulsem el que Fas:  

https://empreses.barcelonactiva.cat/ca/web/es/impulsem-el-que-fas 

Entitat Nom projecte Modalitat
* 

Pressupost 
atorgat  

Opcions de 
consum 
responsable sccl 

La Zona: Consum Digital Responsable 6 40.000,00 € 
 

Associació 
oasiurbà 

Servicios inmobiliarios éticos contra la 
gentrificación comercial 

7 37.926,60 € 
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Associació  
cultural ateneu 
del raval 

Cooperativa de Trabajo Asociado del 
Sindicato de Mujeres Cuidadoras Sin 
Papeles 

7 37.000,00 € 
 

Associació 
popular de 
vendedores 
ambulantes 

Fortalecimiento del proyecto 
socioeconómico y comunitario de “Top 
Manta” 

7 37.000,00 € 
 

Xamec (xarxa 
agroecològica 
menjadors 
escolars de 
catalunya) 

innovant en la certificació alimentària 
agroecològica (ecològic, proximitat i 
km0) en els menjadors escolars i la 
restauració 

6 35.700,00 € 
 

Oblatas 
santísimo 
redentor 

Dispositius per a la capacitació i 
l’ocupabilitat de dones que exerceixen 
prostitució. 

3 32.500,00 € 
 

Fundacion 
intermedia 

x Feina: Suport a la inserció sociolaboral 
per a persones que han perdut la feina 
com a conseqüència de la crisi per Covid-
19 

3 32.500,00 € 
 

Fundacio privada 
bayt al-thaqafa 

Formació de cuidador/a persones 
dependents 

3 32.500,00 € 
 

Fundació roure Taller de costura, formació, i integració 
laboral. 

3 32.500,00 € 
 

Fundació 
ciutadania 
multicultural 
Mescladís 

Cuinant oportunitats 3 30.000,00 € 
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Associació 
comunitats 

Caixa d'Eines / Caixa de Feines 1 25.892,76 € 
 

Recursos i eines  

Associació 
carabutsi 

EMUGBA: memòries compartides 7 25.762,40 € 
 

 

Fundació privada 
servei solidari 
per la inclusió 
social 

Al Raval, mans a la feina 3 25.000,00 € 
 

Mensakas, sccl Mensakas, de la terra a casa! 1 22.000,00 € 
 

Federacio assoc. 
Barcelona centre 

Restauració local en desús per habilitar 
seu social de les entitats de comerç del 
Barri Gòtic 

1 22.000,00 € 
 

Mario abad 
martinez 

Obradors d'impacte 1 22.000,00 € 
 

Rosistirem s.l. Rosistirem 1 22.000,00 € 
 

Fundacio privada 
catalana comtal 

Programa de Formació i Inserció 
d’Auxiliar d’Hoteleria: cuina i serveis de 
restauració 

3 20.000,00 € 
 

Alba sud 
investigació i 
comunicació 

Laboratori de turismes de proximitat 5 20.000,00 € 
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Associació ruido 
photo 
(asso.docume 

Sortint de la Infraexposició 3 20.000,00 € 
 

Bozzano, anna Barcelona Turisme Pesquer 5 19.500,00 € 
 

Suely neumann 
cypriano 

Turisme gastronòmic, cultural i social 
donant suport als productors i comerç 
local 

5 19.500,00 € 
 

Fundació 
espigoladors 

Del camp al barri: sostenible, saludable, 
de proximitat i per a totes! 

6 18.500,00 € 
 

Tot raval, 
fundacio privada 

Accions Comunitàries del Turisme 
Sostenible amb impacte al territori 

5 18.000,00 € 
 

Service 
civ.internac.-
serv.català 

Cercant, descobrint i creant alternatives 
en el consum / 2020-21 

6 16.900,00 € 
 

Fundació surt, 
fundació de 
dones 

Servei Emprenedoria Dones en àmbit 
Digital i Impacte Social 

2 15.000,00 € 
 

Luize ratniece Un Armario Verde 6 14.100,00 € 
 

Associació cap a 
mar 

Barceloneta: Marinera i SOStenible 6 14.000,00 € 
 

Explorins pmw 
s.l. 

Rutes Solidàries del Raval 5 13.500,00 € 
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Iacta 
sociojuridica sccl 

Servei jurídic comunitari, especialment 
per persones ateses per Metzineres 

3 12.500,00 € 
 

Fundacion ibn 
battuta 

Inserció i/o orientació sociolaboral per a 
persones migrades en risc d’exclusió 
social i/o en situació administrativa 
irregular. 

3 9.500,00 € 
 

Daniela dini Halal Food Experience 5 7.500,00 € 
 

Artemis-
gymkhanas 
barcelona sl 

Barcelona des de dins: el repte sostenible 
–gincana socioambiental en la Ciutat 
Vella | Barcelona desde dentro: el reto 
sostenible–gincana socioambiental en 
Ciutat Vella 

5 5.000,00 € 
 

* Els números de les 7 modalitats corresponen a les següents categories: 

1.    Empresa al territori.  

2.    Innovació socioeconòmica i Economia Social i Solidària en sectors estratègics 

3.    Foment de l'ocupació de qualitat al territori  

4.    Innovació social digital als territoris 

5.    Turisme responsable i sostenible 

6.    Models agroalimentaris sostenibles i consum responsable 

7.    Reactivació de l’activitat econòmica de proximitat als barris de Pla de Barris 

5. LLICÈNCIES I ESPAI PÚBLIC 

Obres en curs  

Les obres que s’estan realitzant actualment són les següents: 

● Adequació del local del carrer Sant Oleguer 5-11 per a espai d’entitats (acabada, 

pendent de tràmits i recepció). 
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● Parc Rehabilitació dels elements comuns de l’edifici del carrer Robador 33 (pendent 

de finalització administrativa de l’obra previst per abril 2021). 

● Rehabilitació de l’edifici de 13 habitatges i 1 local al carrer Robador 25-27 (previsió 

finals de desembre 2021). 

● Parc de la Ciutadella, plaça d'armes, treballs de gran manteniment. (previst 

finalització juny 2021). 

● Reinstal·lació dels jocs infantils de Pl Joaquim Xirau. 

● Adequació de la jardinera davant escola Drassanes a àmbit de Josep Pijoan. 
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Obres Finalitzades 

Les obres finalitzades són les següents: 

● Entorn escolar Escola Pia Sant Antoni 

(finalitzat gener 2021). 

 

● Adequació Reina Amalia 38 per a l’Ateneu Enciclopèdic (pendent d’electricitat i de 

recepcionar).  
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● Urbanització placeta del carrer Boquer (finalitzada finals de desembre 2020). 
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● Carrer de Guàrdia (finalitzat febrer 

2021). 

 

Actuacions de disciplina i inspecció 

Actuacions a l’espai públic 

Actuacions de la Guàrdia Urbana 

Les dades que es mostren seguidament comprenen el període des de l’1 de setembre del 

2020 fins al 16 de maig del 2021 respecte a les denúncies realitzades per Guàrdia Urbana a 

causa de la pandèmia al Districte de Ciutat Vella. 

DENÚNCIES COVID PER BARRIS DE CIUTAT VELLA 

 Set Oct Nov Des Gen Feb Marc Abr Maig TOTAL 

Raval 191 819 1066 910 1728 1209 1201 1536 474 9134 

Gòtic 105 266 199 269 531 565 388 276 79 2678 

Barcel

oneta 

47 134 82 134 294 238 325 296 145 1695 
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Casc 

Antic 

66 368 425 352 570 565 945 776 401 4468 

 
        Total 17975 

Font: Galileo 

A continuació s’observa a la gràfica com la majoria de les denúncies han estat centralitzades 

al Raval (9134 denúncies) i a Casc Antic (4468 denúncies). En canvi es troba una incidència 

molt baixa als barris de Gòtic (1678 denúncies) i la Barceloneta (1695 denúncies). 

  
 Font: Galileo 
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Les següents dades referides a les inspeccions d’establiments per infraccions covid poden 

patir alguna lleugera modificació a falta de contrastar la informació amb el torn de nit de  i 

altres unitats centralitzades de GUB que operen al territori de Ciutat Vella. 

 

 

 

 

 

 

 

INSPECCIONS I DENÚNCIES A ESTABLIMENTS - COVID 
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  Set 

20 

Oct 

20 

Nov 

20 

Des 

20 

Gen 

21 

Feb 

21 

Març 

21 

Abr 

21 

Maig 

21 

Raval Actes 4 1   6 2 2 4 5 2 

Denúncies 8 3   8 7 3 4 5 2 

Gòtic Actes 1 1 1     2 1   1 

Denúncies 1 2 6     3 1   1 

Barcel

oneta 

Actes 1       1 1 7 5 1 

Denúncies 3       1 1 7 5 1 

Casc 

Antic 

Actes 5 3 1 1 2 1 8 7 7 

Denúncies 5 17 1 1 7 1 8 7 7 
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Terrasses  

Situació de les sol·licituds d’ampliació 

Amb el Decret d'Alcaldia de 21 de maig de 2020, pel qual s'estableixen mesures en matèria 

de la reobertura de les terrasses i l'ampliació de l'espai públic per destinar-ho a aquesta 

activitat, amb ocasió de la flexibilització de les restriccions establertes amb la declaració de 

l'estat d'alarma; modificat per Decret d'Alcaldia de 23 de maig de 2020, i posterior  

modificació de 10 de desembre de 2020 hi ha hagut un total de 647 sol·licituds. D’aquestes 

667 estan resoltes, 20 estan en tràmit i signatura i 6 en tràmit. S’han concedit 278 llicències, 

de les que 172 corresponen a ampliacions i 106 a noves llicències. En total, s’han concedit 

597 taules i 2.256 cadires. 

Estratègia motos Barceloneta  

Arrel de les demandes de les associacions de veïns de l’Òstia i de la Barceloneta es van 

mantenir reunions amb ambdues per identificar els llocs més problemàtics, acordar 
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l’estratègia a seguir i facilitar una proposta inicial a partir de la qual iniciar els treballs 

tècnics. 

En aquest sentit, la problemàtica de les motos a la Barceloneta, s’estudiarà en profunditat 

de forma global i conjuntament amb la resta d’actuacions previstes en el Pla de mobilitat del 

Districte. Està previst treballar el Pla d’accions de mobilitat al barri de la Barceloneta el 

segon semestre de 2022. 

S’han detectat problemàtiques puntuals que s’estan estudiant a Almirall Churruca i Plaça 

Poeta Boscà, per les que s’estan acabant de concretar propostes de treball. Aquestes 

propostes s’han compartit amb les entitats del barri i es prevé su posada en marxa els 

propers mesos. 

La Rambla 

Continua el desplegament de la línia cultural de la Rambla amb l'inici de les activitats de 

l'Àgora infantil Andreu Nin al Pla del Teatre on quinzenalment els dimecres es realitzen 

activitats infantils programades per la Biblioteca a la via pública, complint totes les mesures 

de seguretat covid actuals. 

Es continua treballant en la coordinació de l'Àgora Musical Plaça Reial amb els agents 

implicats i programadors d'activitats per a garantir el desplegament segur de les activitats 

culturals a aquest espai els propers mesos.  

Es realitza el dia de Sant Jordi un programa especial del Magazine Cultural de Ràdio Rambla 

des del quiosc de floristes reconvertit i es continuen rebent mitjançant la convocatòria 

pública propostes d'entitats i equipaments de l'entorn Rambla i Ciutat Vella per a realitzar 

els seus propis programes.  

S'ha convocat la Taula d'Entitats Rambles per a fer el desplegament d'aquestes i altres línies 

del projecte cultural conjuntament amb els agents socials i veïnals implicats.  

Pel que fa al projecte de reurbanització de la Rambla, continua en fase d'exposició pública. 
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CAP Raval Nord  

El CATSalut va convocar el concurs de projectes per a la redacció del Projecte Bàsic i 

Executiu i la posterior direcció de les obres del Nou CAP Raval Nord al setembre de 2020. 

En la primera volta del concurs s’han seleccionat cinc equips finalistes que han de lliurar la 

seva proposta a començaments de març. La reunió del jurat està prevista per la segona 

quinzena de març.  

CAP Gòtic   

Definitiu 

La decisió sobre la ubicació definitiva del nou CAP Gòtic està presa i serà a l’edifici municipal 

situat a la plaça Pi i Sunyer. Actualment estem treballant per arribar a un acord sobre la 

ubicació i trasllat dels serveis municipals de l’Ajuntament de Barcelona que a dia d’avui es 

troben en aquest emplaçament. La previsió per a poder traslladar el nou CAP a l’edifici 

municipal de la plaça Pi i Sunyer serà d’uns 4 o 5 anys. Des de l’Ajuntament s'estan fent 

reunions de coordinació amb les gerències que actualment es troben a l’edifici. La gerència 

de Seguretat i Prevenció i la gerència de Recursos estan cercant quins són els trasllats 

definitius i provisionals idonis per a poder agilitzar les obres del nou CAP. El nou CAP tindrà 

aproximadament uns 2.500 m² i recuperarà tota la cartera de serveis. 

Resolució concurs ampliació MACBA 

El projecte Galeria guanya el concurs per ampliar el Macba a la plaça dels Àngels. La 

proposta guanyadora redefineix l’Edifici Meier del museu, la plaça i el convent dels Àngels. 

Amb la transformació del convent dels Àngels i l’ampliació, el Macba disposarà de 3.000 

metres quadrats expositius més. 

El projecte Galeria, de l’estudi d’arquitectura UTE Harquitectes i Christ & Gantenbein, ha 

estat el guanyador del concurs per definir l’ampliació del Macba. La proposta inclou la 

transformació de la capella dels Àngels i la construcció d’un nou edifici museístic que 

prolongarà el convent a la plaça dels Àngels. Aquest nou espai estarà connectat amb l’Edifici 

Meier del museu a través d’un passatge expositiu subterrani. 
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El nou espai museístic mantindrà els elements patrimonials del Raval amb l’estructura de 

patis, claustres i contraforts dels antics convents que caracteritzaven el barri. 

A partir d’ara, s’elaborarà l’avantprojecte i el projecte bàsic i executiu per començar les 

obres. És el pas previ a la licitació i el començament de les obres, previstes per al 2023. 

Nou decret  de Vehicles de Mobilitat Personal (VMP) 

A partir del 5 de maig i fins el 5 de novembre de 2021, els Vehicles de Mobilitat Personal 

(VMP) i els cicles de més de dues rodes d’ús comercial no podran circular per l’interior del 

districte de Ciutat Vella i només poden desplaçar-se per dues rutes ja determinades que els 

permeten creuar el districte de nord a sud i d’est a oest. 

Aquesta iniciativa prové d’un decret que s’ha publicat avui al Butlletí Oficial de la Província 

de Barcelona (BOPB) que regula les restriccions de circulació d’alguns VMP al districte 

coincidint amb els mesos d’estiu. L’objectiu d’aquesta mesura, que s’aplica des de 2016, és 

alleugerir l’ocupació de l’espai públic i les molèsties per als veïns i les veïnes, és a dir, per 

garantir l’equilibri entre la vida veïnal i altres usos de l’espai públic. 

Les dues rutes, estipulades en l’Annex X de l’Ordenança de Circulació de Vianants i Vehicles, 

per al districte de Ciutat Vella són: 

● Des de Portal de la Pau per passeig Colom, passeig d’Isabel II, Marqués de 

l’Argentera i passeig de Circumval·lació 

● Passeig de Picasso, de Lluís Companys, passeig de Pujades fins a avinguda Meridiana. 
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La restricció s’aplica sobre els següents tipus de vehicles A, B i C1 d’ús d’activitat econòmica, 

d’acord amb la classificació establerta a l’Ordenança. 

● Tipus A: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més petites: patinets 

elèctrics petits, roda elèctrica i plataforma elèctrica. 

● Tipus B: inclou els vehicles de mobilitat personal de dimensions més grans: patinets 

elèctrics grans i segways. 

● Tipus C1: inclou els cicles de més de dues rodes que es fan servir per realitzar algun 

tipus d’activitat econòmica o d’oci. 

Els vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes que realitzin una activitat 

d’explotació econòmica a més hauran d’estar identificats i, si s’escau, inscrits al registre que 

correspongui. L’ordenança preveu multes de fins a 100 euros en les infraccions de caràcter 

lleu, de fins a 200 euros en les de caràcter greu i de fins a 500 euros en les de caràcter molt 

greu. 

Els vehicles d’ús personal, però, no es veuran afectats per aquest decret de restricció i 

hauran de respectar la normativa general que estipula l’ordenança.  

La restricció de la circulació d’aquests vehicles a Ciutat Vella es va engegar per decret l’estiu 

de 2016, amb una primera regulació que de manera pionera restringia la circulació de 

segways i vehicles de mobilitat personal que no tinguessin ús personal pel front marítim. Al 

2017, es va ampliar la regulació a tot el districte tant a vehicles de mobilitat personal de 

dimensions grans com patinets elèctrics grans i segways, com a patinets elèctrics petits, 
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roda elèctrica i plataforma elèctrica amb la modificació de l’Ordenança de Circulació de 

Vianants i Vehicles. 

Indicadors de seguretat  

A continuació es resumeix la situació del Districte fent comparativa entre els anys 2018, 

2019, 2020 i fins al mes de març de l'any 2021. Per fer-ho, s’ha tingut en compte els 

indicadors interns de Guàrdia Urbana i les informacions facilitades a través de les diferents 

reunions i anàlisi fets per l’Equip de Policia de Barri, i grups de treball del nostre districte.   

Es recull un resum de dades policials així com de les problemàtiques més rellevants al 

districte.  

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 per la 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. 

Seguidament es mostren les dades més rellevants per valorar l’estat de la seguretat 

ciutadana al districte de Ciutat Vella. L’explotació de les dades es realitza en el programa 

conjunt entre la Guàrdia Urbana de Barcelona i els Mossos d’Esquadra, de forma que totes 

les xifres es corresponen amb indicadors compartits. 

Activitat VMP i bicicletes 

Pel que fa referència a les denúncies realitzades per part de Guàrdia Urbana sobre els VMP i 

bicicletes, i realitzant la comparativa entre 1 de gener del 2020/2021 fins el 16 de maig del 

2020/2021. 
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Font: Galileo 

 

Font: Galileo 

 

Demanda de servei al 092/112 Ciutat Vella 

Els incidents per demanda ciutadana a Guàrdia Urbana s’indiquen en la taula següent, on 

s’observa la seva evolució en els anys 2018, 2019, 2020 i fins al mes de març de l'any 2021. 

  
Evolució Mensual Districte. Incidents per demanda ciutadana a GUB (092-112) 
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ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total 
anual 

2018 2107 1887 2337 2714 3061 3565 3709 3272 3404 2943 2368 2294 33661 

2019 4572 4423 5478 5606 5806 6556 7024 6755 6058 5733 4762 4935 67708 

2020 4756 4657 4274 3155 4263 4961 5656 4726 4511  4305  3706  3544 52514 

2021 3667 5747 6691           

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Incidents tramitats per la Sala Conjunta de Comandament Guàrdia Urbana  

Els incidents tramitats per la Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana 

s’indiquen en la taula següent, on s’observa la seva evolució en els anys 2018, 2019, 2020 i 

fins al mes de març de l'any 2021. 

  
Evolució Mensual Districte. Incidents tramitats per la sala conjunta de 
comandament 

ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total anual 

2018 4401 4338 4872 5313 5889 6157 6396 6215 6385 5509 4960 4657 65092 

2019 7044 6998 8051 8215 8569 9343 9850 9473 8707 8139 6904 7019 98312 

2020 7068 7137 7214 5278 6407 7063 8406 7588 7490  7030 6256 5921 82818 

2021 6096 5475 6373           

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Dades Civisme 

Consum de begudes alcohòliques a la via pública 
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El consum de begudes alcohòliques a la via pública s’indica en la taula següent, on 

s’especifica l’evolució el 2018, 2019, 2020 i fins al mes de gener de l'any 2021. 

  Evolució Mensual Districte. Consum de begudes alcohòliques 

ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Total anual 

2018 
344 581 1029 933 995 1.096 881 942 891 676 1.11

2 
1.00

2 1.0482 

2019 803 1.073 1.00
5 

899 1.012 
1.035 1.129 458 424 550 700 1025 

10.113 

2020 
1.156 1.206 418 21 448 655 457 595 1076 934 

798  510 8274 

2021 
415 342 665        

   

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Demanda al 092-112 per sorolls 

Les demandes al 092-112 per molèsties per sorolls s’observen en la taula següents, on 

s’especifica la seva evolució l’any, 2019, 2020 i gener de 2021. 

Evolució Mensual Districte. Molèsties per sorolls 

ANY Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct Nov Des Total 
anual 

2019 608 659 912 920 1.099 1.272 1.253 1.038 1.116 973 718 708 11.276 

2020 635 737 835 712 1.197 1.397 1.417 1.125  1.245  1.037 800 678  11.815 

2021 714 570 829           
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Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Habitatges destinats a la venda i/o consum de substàncies estupefaents 

A continuació es presenten les dades relatives a les entrades i tancament de punts de venda 

i/o consum de drogues des del mes de gener fins al gener 2021, incorporant operació 

Coliseo: 

Gener-20 a Febrer-21 Domicilis/Locals Detinguts 

Raval               70 71 

Barceloneta                2 3 

Gòtic 15 17 

Casc Antic 3 4 

TOTAL 90 95 

 

Font: Grup Delinqüència Urbana + Mossos d’Esquadra 

Neteja viària i recollida de residus  

En el Plenari Extraordinari que celebrarem el proper 17 de juny presentarem un informe 

específic de neteja on es detallen les actuacions realitzades els anys 2018, 2019, 2020 i 

2021. 

Enllumenat 

En aquest Plenari presentem un informe específic d’enllumenat on es detallen les 

actuacions realitzades des del 2020 fins a l’actualitat. 
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Fires  

Mesures vigents 

En general, les fires del Districte poden mantenir la seva activitat en les dates i espais 

habituals ajustant-se en cada moment a les mesures que el PROCICAT va indicant. 

Actualment i segons la resolució SLT/845/2021, de 26 de març, l'activitat dels mercats no 

sedentaris i les fires de mercat, veuen ampliats els dies d’obertura de dilluns a diumenge, 

fins ara només es permet l’obertura de dilluns a divendres a excepció de les fires 

d’alimentació que també podien obrir el cap de setmana. Pel que respecta a l’aforament 

continua restringit al 30%. 

Les mesures que s'estan aplicant són les que es traslladen des de la Gerència Coordinació 

Territorial al document Criteris generals per a l’ús festiu de l’espai urbà adaptats a mesures 

preventives davant de la covid19, actualitzats en cada moment a mesura que es van 

publicant les resolucions del Departament de Salut, segons les indicacions del PROCICAT , i 

què bàsicament són: 

● Espai delimitat i separat dels vianants. 

● Control d'accessos i personal auxiliar suficient per organitzar, evitar la formació de 

cues, aglomeracions, informar i fer complir les mesures sanitàries, etc. 

● Aforament 2,5m2 per persona. Actualment, l'aforament continua restringit al 30%. 

● Distància interpersonal d'1,5 m. 

● Ús obligatori de mascareta i facilitar el gel hidroalcohòlic. 

● Senyalització informativa de les mesures de salut i seguretat. 

● Registre de participants (no es considera necessari en les fires de petit format amb 

una periodicitat establerta que no suposen una acumulació de gent ja que es 

considera que el client entra a comprar i surt com en un comerç, són paradetes a la 

via pública, no es tracta de fires per anar a passejar i interactuar socialment on es 

pugui acumular molta gent). 

● Horari fins les 21h. 
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Addicionalment i d’acord al Pla d’acció per a mercats de venda no sedentària també es 

demana que signin una declaració responsable on es concreten totes aquestes mesures, que 

disposin un pla de seguretat i un plànol de la fira.  

Músics al carrer  

Mesures vigents 

Pel que fa als Músics de Carrer des del més de Juliol de 2021 s'han pogut obrir la totalitat 

dels divuit punts de Ciutat Vella mantenint mesures sanitàries de distància del públic. 

En aquests moments, s'està treballant la possibilitat d’excepció fiscal que permet obrir els 

nous punts en condicions que permetin plantejar el programa com un suport a la expressió 

regulada d'artistes del carrer a la nostre ciutat. 

Estàtues de la Rambla  

Mesures vigents 

Segons la resolució SLT/845/2021, de 26 de març, les estàtues poden reprendre la seva 

activitat amb els criteris de la Gerència Coordinació Territorial i les mesures del PROCICAT. 

6. PLA DE BARRIS 2021-2024 

El Raval compta amb un nou Pla de Barris que es desplegarà en els propers 4 anys, 2021-

2024. amb l’objectiu de desplegar un conjunt d’accions destinades a la generació 

d’oportunitats i la lluita contra les desigualtats. 

Resum de les línies de treball i calendaris 

A partir de la diagnosi, el Pla de Barris proposa una sèrie d’objectius específics que 

defineixen quins elements es volen abordar en el territori i fins on es podrà arribar amb el 

seu desplegament. Per tant, els objectius donen resposta a la diagnosi realitzada i indiquen 

quin és el l’escenari futur i transformador desitjat. 

S’agrupen d’acord amb l’estructura dels sis àmbits d’actuació del Pla de barris, és a dir, 

educació i salut pública; drets socials, equitat de gènere i acció comunitària; habitatge; 
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ocupació, impuls econòmic i economia social; espai públic i accessibilitat, i sostenibilitat 

ambiental i emergència climàtica. Aquests àmbits apunten els objectius específics i 

esdevenen el fil conductor de les diferents accions que es preveuen desplegar. 

Educació i salut pública 

Enriquir els equips socioeducatius de les escoles. 

Els equips socioeducatius s’han d’enriquir amb perfils psicosocials diversos que puguin 

intervenir des de la mateixa escola, i garantir que aquesta esdevingui un punt de referència 

per a les famílies, un equipament de proximitat des del qual poder treballar les dificultats 

emocionals, socials i de desigualtat en què es troben l’alumnat i les famílies. 

Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i reduir la segregació escolar als 

centres educatius. 

Cal fomentar i acompanyar el treball conjunt entre comunitat educativa, equipaments 

culturals i teixit comunitari per tal d’incentivar iniciatives orientades a fomentar la igualtat 

d’oportunitats, el dret a l’educació i revertir tendències de segregació escolar. 

Impulsar processos i iniciatives per afavorir les transicions educatives, en les diferents 

etapes educatives (primària, secundària i estudis superiors i universitaris), així com també 

les iniciatives de segones oportunitats. 

Cal incidir en els itineraris educatius que fomentin una interrelació dels coneixements i 

aprenentatges en les diferents etapes educatives per promoure l’èxit educatiu. 

Fomentar experiències de lleure de base comunitària. 

S’han d’impulsar i reforçar projectes de lleure educatiu de base comunitària per donar 

resposta a les necessitats educatives detectades, arrelats al territori i sostenibles a llarg del 

temps que facilitin la instauració i el desenvolupament del lleure educatiu, associatiu i 

comunitari amb la creació i el reconeixement d’esplais i caus als barris. 

Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d’una perspectiva 

comunitària i de prevenció. 

http://esplaisicaus.cat/index.php
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Cal incidir en la millora de la salut des d’una mirada preventiva que inclogui tota la 

comunitat com a agents de salut i tenint en compte la diversitat intercultural present al barri 

del Raval. 

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 

Fomentar l’autoorganització, l’empoderament juvenil i l’acompanyament d’iniciatives 

creatives de joves. 

És important impulsar la participació dels i les joves en la vida comunitària a partir de 

programes i actuacions que promoguin l’autoorganització, l’empoderament i 

l’associacionisme juvenil al Raval. 

Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectiva intercultural i 

interseccional. 

S’ha de promoure l’urbanisme amb perspectiva de gènere que situa la vida quotidiana en el 

centre i treballa des d’una visió inclusiva per a resoldre les desigualtats, atendre les 

necessitats de forma equitativa i facilitar una vida sense discriminacions de cap tipus per 

raons econòmiques, funcionals, d’origen, d’edat, de gènere, etc. 

Promoure la cohesió entre el veïnat des d’una perspectiva interseccional (intercultural, de 

gènere i de diferències que generen desigualtat). 

La interculturalitat com a valor i la participació com a eina per afavorir el vincle de 

proximitat amb les comunitats d’origen divers en la vida associativa i comunitària del barri. 

Donar suport a la recuperació de les memòries diverses i populars del Raval com a eina de 

cohesió social. 

Cal promoure el coneixement i la visibilització de les memòries diverses en clau intercultural 

i comunitària existents al Raval. 

Impulsar programes per a reduir l’escletxa digital. 
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És necessari reduir la desigualtat entre les persones tant en l’accés com en l’ús de les 

tecnologies digitals fomentant actuacions que vagin orientades tant a dotar d’espais d’accés 

digitals als equipaments de proximitat com a facilitar formacions i capacitacions digitals que 

permetin adquirir les competències necessàries per fer-ho. 

Habitatge 

Promoure la rehabilitació i la regeneració urbana de finques complexes i vulnerables. 

Cal avançar cap a la millora dels elements comuns (façanes, caixes d’escala, terrats, etc.) 

dels blocs d’habitatge que estan en degradació i contribuir a l’accessibilitat d’alguns 

immobles. Aquesta millora haurà d’ajudar, entre d’altres, a resoldre problemes d’humitats, 

aïllament i eficiència energètica. 

Contribuir a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Raval mitjançant 

intervencions als habitatges impulsant programes d’abordatge social. 

A partir de la rehabilitació de finques, cal promoure programes de formació i ocupació amb 

persones en atur de llarga durada i que afavoreixi l’aprenentatge d’ofici amb finalitat 

d’ocupació. 

Ocupació, impuls econòmic i economia social 

Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables. 

S’han de promoure la formació professional, l’ocupació i l’autoocupació de les persones en 

situació d’atur i precarietat laboral, millorant i ampliant les competències professionals, i les 

oportunitats d’inserció que s’adaptin a la realitat del barri, amb especial incidència en els 

col·lectius amb més vulnerabilitat (atur adult de llarga durada, atur i situació de precarietat 

laboral de moltes dones, atur juvenil, persones en situació administrativa irregular…). 

Donar eines per a l’impuls de l’economia social i de proximitat. 

Les iniciatives d’emprenedoria i economia social, així com el suport al comerç de proximitat, 

seran objecte d’actuacions per a la recuperació del paper del petit comerç al barri i el 

desenvolupament de l’esperit cooperatiu i emprenedor. 
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Impulsar l’activitat comercial a partir de la dinamització de plantes baixes. 

Cal desenvolupar iniciatives per a preservar determinades plantes baixes de les lògiques del 

mercat i protegir el comerç de proximitat dedicat a atendre les necessitats diverses del 

veïnat del Raval, promovent la singularitat, el tracte personal i la implicació del comerç en la 

vida comunitària del barri. 

Espai públic i accessibilitat 

Contribuir a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Raval mitjançant 

intervencions urbanístiques i dinamitzacions als espais públics per potenciar dinàmiques 

en els usos de vida quotidiana a l’espai públic. 

Cal promoure millores d’espais públics per a ús veïnal i quotidià amb iniciatives que 

contribuiran a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del Raval. 

Millorar els entorns escolars promovent la creació d’espais segurs, amables i de relació, i 

el dret a la ciutat dels infants, i potenciar espais de relació entre la comunitat educativa. 

És necessari promoure intervencions arquitectòniques a diversos espais del Raval per tal de 

potenciar les dinàmiques de joc i estada marcades pel model de ciutat jugable i atenent la 

mirada específica d’urbanisme feminista, incloent les diversitats pròpies del barri. 

Millora d’equipaments i espais per a la dinamització veïnal i comunitària. 

Cal potenciar l’habilitació de la casa fàbrica Can Seixanta com a un equipament de 

proximitat que guanya el barri en la seva dinamització juvenil, veïnal i comunitària. 

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 

Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que l’emergència climàtica té en els 

col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

S’han de promoure accions a escala de barri que contribueixin a la lluita contra el canvi 

climàtic i aportar, alhora, una millora de les condicions de vida dels veïns i veïnes que hi 

viuen. 
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Promoure una xarxa d’espais de confort climàtic (ja sigui en equipaments o a l’espai públic) 

per pal·liar els efectes del canvi climàtic. 

Objectius generals 

Al marge dels objectius específics, el Pla de Barris del Raval també pretén abordar objectius 

generals, que són els següents: 

L’alimentació sostenible en el marc de la capitalitat de Barcelona 

S’han d’abordar els hàbits saludables des de l’enfocament d’una alimentació saludable, 

sostenible i de proximitat, amb especial atenció a la infància i l’adolescència. 

Salut mental i soledat no volguda 

Cal acompanyar, des d’una perspectiva de salut emocional, a les persones que es troben en 

una situació de patiment com a conseqüència d’estar en una situació de vulnerabilitat o de 

soledat no volguda. 

7. FESTES MAJORS O FESTIVITATS CULTURALS 

Gòtic 

Festa Major del Gòtic i altres actes festius 

Enguany no se celebrarà la Festa Major del Gòtic, on  des de 2019 s’incloïa les festes de la 

primavera del barri de Sant Just. 

Es comença a gestionar les festes de Sant Roc, programades per l’agost 2021, tenint present 

les  mesures sanitàries per covid. 

El mes de juliol està previst fer actes al voltant del projecte de llimonades, promogut per el 

centre cívic pati llimona. Es preveuen sessions de cinema a la fresca. Elaborant programa en 

l’actualitat. 

Raval 
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Fires de Santa Rita i Sant Ponç 

Aquest any no es celebraran aquestes fires perquè no es poden garantir les condicions de 

seguretat i mesures COVID, atès que són espais difícilment perimetrables per poder fer un  

tancament i el control de l'aforament necessaris. 

Sant Jordi 

L’entitat organitzadora, d’acord amb la resta d’entitats participants, ha decidit celebrar el 

Sant Jordi en format on-line. Des de l’inici opten per treballar paral·lelament les dues 

opcions: Una proposta presencial i una programació d’activitats dins les seus de les entitats 

a compartir per xarxes. Tot i que finalment es rep el vis-i-plau al format presencial, s’opta 

per la versió on-line. Es valora que la falta de temps, les condicions de seguretat i mesures 

COVID que cal seguir desvirtuen la celebració d’un Sant Jordi de caire comunitari. 

Aquest any s’han sumat a la celebració de la diada de Sant Jordi el veïnat de la plaça Vicenç 

Martorell en col·laboració amb el Liceu. Durant el primer confinament van crear una obra 

teatral, Brossa als balcons  que representaran acompanyats de músic s del Liceu. 

Casc Antic 

Festa Major del Casc Antic 

La Coordinadora de Festa Major, ha iniciat una nova etapa, assumint-ne la coordinació des 

del Casal de Barri del Pou de la Figuera i l’Espai Jove Palau Alòs, amb la voluntat de 

promoure activitats més col·laboraries entre entitats/associacions. 

S’ha començat a treballar en la planificació de la Festa Major del 2021, segons les mesures 

sanitàries COVID. 

20a EDICIÓ DE LES JORNADES D’APROPAMENT A LA DIVERSITAT CULTURAL    

Jornades organitzades per EICA, del 17-19 de març de 2021 al Casal de Barri del Pou de la 

Figuera, sota el títol: “LA “NOVA” REALITAT DEL QUE JA ERA REAL” amb la participació de 

diversos col·lectius del barri. També es retransmeten per streaming. 
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Barceloneta 

Les festes de la primavera 

Aquestes Festes de la Primavera que es promouen pels equipaments municipals segons les 

restriccions actuals no activa la matinal d’entitats. 

En el marc de la primavera el Centre cívic organitza el 29 d’abril el dia de la dansa amb un 

espectacle de dansa a la Pl. Hilari Salvador i s’autoritza  la 29ena. trobada de gegants del 

Port vell, el 22 de maig amb una exposició d’imatgeria festiva de cultura popular. 

Com a actes de les entitats s’està treballant en  l’aniversari de la llibreria la Garba per públic 

familiar el dia 8 de maig . I el 15 de maig en el marc del 50 aniversari de l’AAVV Barceloneta 

una fira de productes naturals a la Pl. Poeta Boscà. 

Activitats culturals puntuals 

Cloenda de les JORNADES GATZARA  

El 20 de març es van celebrar les Jornades Gatzara organitzades per la Fundació Bayt al-

thaqafa al Claustre del Centre Cívic Convent de Sant Agustí, amb un concert de Músiques de 

la Mediterrània a càrrec de RIBORQUESTRA. 

Dia Internacional del Titella 

El 21 de març va tenir lloc la lectura de Manifest a càrrec de la Puntual i d’altres col·lectius al 

carrer  Allada Vermell. 

Show de danses africanes i xerrada  

El 21 de març es va celebrar aquesta activitat que estava adreçada a joves per reflexionar 

sobre anti-racisme i també sobre les inquietuds artístiques. Va ser organitzada per l’Espai 

Jove Palau Alòs i el Col·lectiu AFROJAM a la plaça del Pou de la Figuera  
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Dia Mundial del Circ 

El 17 d’abril es va celebrar el Dia Mundial del Circ, activitat organitzada per el col·lectiu 

EnCircant a la plaça Mestres Casals Martorell.  

Activitats Afers Religiosos 

Ramadà 

Durant el mes de maig de 2021, entre el dia 12 i 13, tindrà lloc la celebració de l’EID de final 

del mes de Ramadà. Amb les mesures de prevenció de la COVID, l’aforament al centres de 

culte queda reduït al 50%. Des del Districte de Ciutat Vella s’ha fet acompanyament a les 

diferents entitats i centres de culte per la gestió dels espais d’aquesta celebració. 

Al Districte hi haurà la següent planificació d’actes: 

 

Entitat Data 

aproxim

ada 

Torns i horaris concrets de 

cada torn 

UBICACIÓ FINAL nº aprox 

participa

nts 

Mesquita 

Assafa 

12-13/05 

fi 

Ramadà 

 3 torns de 145 (total 435 

persones) 

Parc Ciutadella (entre 

Museu CCNN i 

Hivernacle) 

435 

Centre 

islàmic del 

Raval de BCN 

12-13-14 

de maig 

150 x 4 torns   600 

Centre 

islàmic Shah 

Jalal 

12-13-14 

de maig 

80 persones per torn (2 torns) Pista Sant Rafael 

(ocuparan les 2 pistes, 

40 persones per pista, 

amb un total de 80 

persones per torn) 

150 

Comunidad 

islamica 

Darul Amal 

11-12 de 

maig 

1r torn: 7h; 2n torn: 7:45h; 3r 

torn: 8:15h 

Placeta Martina Castells 

(també a l'oratori) 

120 
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Ass. Camí de 

la Pau 

16, 23, 

30 de 

Abril y 7 

de mayo 

    500-600 

Ass. Camí de 

la Pau 

12-13 

maig 

 150 x 6 torns Pista Drassanes 800 

Centre Al 

Qaim 

04-may 16-16:30h muntatge (cinta cua 

lateral tancament costat 

Museu CCNN, taula 

inscripcions, 

senyalètica,descàrrega iftar). 

16:30-17:30h Parlaments. 

17:30-18:30 "Matam" (cops de 

pit). 18:30-19h distribució iftar. 

19-19:30h "Matam".19:30-

20:30h Parlaments. 

Parc Ciutadella (entre 

Museu CCNN i 

Hivernacle) 

0 

 

8. PROJECTE CASALS COMUNITARIS  

El teixit social i comunitari ha estat clau per fer front a la crisi causada per la covid19. Per 

això, l’Ajuntament de Barcelona posa a disposició d’aquestes xarxes veïnals vint casals de 

barri i altres equipaments de proximitat que funcionaran com a casals comunitaris i punts 

logístics amb material d’autoprotecció, espais físics per fer reunions, punts de connexió a 

internet, equipament informàtic i espai d’emmagatzematge, entre d’altres. A Ciutat Vella 

s’han creat tres els casals comunitaris que se situen als barris de la Barceloneta, Casc Antic i 

Raval. 

Casal Comunitari Barceloneta 

La proximitat al veïnatge, la rapidesa amb què s’està atenent i la satisfacció del tracte rebut 

per part de la persona treballadora, fa que les demandes siguin cada cop més nombroses. 

A dia d’avui, les restriccions derivades de la pandèmia produïda per la covid19, continuen 

sent molt grans. La relació amb les administracions i els serveis públics és telemàtica en 
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gairebé tots els casos i a més, sembla que ha vingut per quedar-se. La situació de les 

persones més vulnerabilitzades del Districte no millora, ans al contrari. 

Per tot això, s’està treballant perquè aquest servei de suport a tràmits es pugui continuar 

donant fins a finals d’any, augmentant en cinc hores setmanals la seva dedicació per dur a 

terme totes les tasques encomanades, especialment les que es refereixen a la formació de 

les persones usuàries per tal que adquireixin una major autonomia, així com la coordinació i 

recolzament a les xarxes veïnals. 

Casal Comunitari Raval 

S’han configurat tres eixos o comissions per treballar: 

●       Articulació del suport a tràmits online. 

●   Acompanyament i capacitació en l’ús de les eines digitals i abordatge de 

situacions d’aïllament o solitud originada o agreujada pels processos de 

distanciament social. 

●       Incorporar la participació de base veïnal. 

Al mes d’abril ja es van iniciar les primeres reunions de les comissions de treball, i es va 

decidir que la sala equipada amb material informàtic quedés oberta ja la setmana de 19 

d’abril per usos individuals, atès que la normativa de prevenció de covid encara no permet 

la realització de espais grupals dins dels equipaments municipals com els Casals de barri. 

Casal Comunitari Casal de Barri Pou de la Figuera 

Punt de Suport Informàtic 

El Servei està funcionat tots els dimecres de 15-18h i dijous de 10-13h  i s’han traslladat al 

local de l’Associació de Veïns de Casc Antic. 

Aquest 2021, des del Casal Comunitari s’ha donat suport als següent projectes comunitari: 
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Suport i dotació d’eines i de material a l’hortet del Forat per a la construcció col·lectiva 

d’una compostadora i d’una caseta de fusta exterior, com a punt per a compartir llibres amb 

1.450 €. 

9. PROJECTE ALIMENTA  

L’Ajuntament de Barcelona està duent a terme el projecte Alimenta, un projecte global per a 

l’alimentació social que presenta un nou model alimentari. 

El projecte Alimenta pretén aglutinar amb una nova estratègia les accions i recursos referits 

a l’alimentació social que a hores d’ara existeixen a la ciutat de Barcelona. La seva finalitat 

és la de construir un nou escenari basat en col·laboració públic social: cooperació i treball en 

xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona, les entitats socials i el teixit empresarial alimentari 

de la ciutat. 

A Ciutat Vella participen el Norai al Raval i la Fundació Roure al Gòtic-Casc Antic en la 

primera fase de desplegament dels quatre primers espais Alimenta a la ciutat que s’està fent 

en els mesos de gener a març de 2021. 

Des de l’Institut Municipal de Serveis Socials, conjuntament amb la Gerència d’Horta- 

Guinardó, que coordina el desplegament dels Espais Alimenta, s’està treballant per establir 

els criteris de limitació pressupostària dels diferents Espais Alimenta de la Ciutat. 

La oficina tècnica de l’espai de governança de l’Alimenta ha redefinit a nivell de ciutat el 

plantejament de la proposta d’espais Alimenta. 

Es defineixen tres eixos: 

1.       Aliments amb sentit: traçabilitat dels procediments d’entrada i sortida als circuïts 

d’atenció alimentària. 

2.       Espais Alimenta. 

3.       Acció comunitària. 
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Així doncs, els espais Alimenta passen a un segon moment de l’estratègia del pla Alimenta, 

amb la intenció de desplegar els 4 pilots al llarg de quart trimestre 2021 i primer 

quadrimestre 2022. 

Només els pilots de Gregal i Fundació Juveny s’iniciaran a l’estiu de 2021. Els altres 2 espais 

pilots Roure i Norai passen segurament cap a 2022. 

10. ACTUACIONS PER MILLORAR EL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC AL 

RAVAL 

En relació als diferents incidents ocorreguts en la ciutat per falta de subministrament 

elèctric a ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat durant els darrer trimestre del 2020 i 

inici del 2021, coincidint amb el període de les festes de Nadal i una onada de fred intensa i 

havent pogut constatar que van ser incidents repetitius concentrats en punts concrets de la 

ciutat. . El gruix més important d’incidents van centrar-se en Ciutat Vella, concretament en 

l'àmbit del Raval.  

A continuació adjuntem el llistat d’incidències detectades des de districte de Ciutat Vella 

relacionada amb els talls de llum: 

 En data 20 de gener de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a la 

finca entre les 8:51 h i les 20:21 h. 

 En data 21 de gener de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a la 

finca entre les 05:36 h i les 15:44 h. 

 En data 22 de gener de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a la 

finca entre les 8:38 h i les 14:50 h. 

 En data 27 de gener de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a la 

finca entre les 10:27  h i les 12:04 h. 

 En data 3 de març de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a la 

finca entre les 10 h i les 19:30 h. 

 En data 16 de maig de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a la 

finca entre les 14:28 h i les 15:26 h. 
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 En data 3 de setembre de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a la 

finca entre les 8:23 h i les 13:57 h. 

 En data 28 de setembre de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a 

la finca entre les 8:46 h i les 9:55 h. 

 En data 11 de novembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 i al carrer 

Cendra 15 es detecten talls de llum a les fiques entre les 11 i les 19 h 

aproximadament. 

 En data 15 de novembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecta un 

tall de llum a la finca entre les 16 h i la mitjanit. 

 En data 16 de novembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 i al carrer 

Cendra 15 es detecten talls de llum a les fiques entre les 18 h  i les 02h de  la 

matinada del dia següent. 

 En data 17 de novembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecta un 

tall de llum a la finca entre les 13:27 h  i la mitjanit. 

 En data 22 de novembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecta un 

tall de llum a la finca al llarg de tot el dia. 

 En data 23 de novembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecta un 

tall de llum a la finca entre les 09 h i les 23 h. 

 En data 24 de novembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecta un 

tall de llum a la finca entre les 17:44 h1 i les 22 h. 

 En data 29 de novembre de al carrer Sant Antoni Abad 28-30 i al carrer Cendra 

15 es detecten talls de llum a les fiques entre les 16 h i les 23 h. 

 En data 30 de novembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30, al carrer 

Salvadors 13 i al carrer Salvadors 14 es detecta un tall de llum a la finca entre les 

14 h fins les 04 h de la matinada del dia següent. 

 En data 1 de desembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecta un 

tall de llum a la finca entre les 14 h fins les 02 h de la matinada del dia següent 

 En data 5 de desembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecten 

talls de llums intermitents al llarg de tot el dia. 
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 En data 8 de desembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecta un 

tall de llum a la finca entre les 14 h fins les 22 h. 

 En data 9 de desembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 i al carrer 

Cendra 15 es detecten talls de llum a les fiques entre les 14 h fins les 02 h de la 

matinada del dia següent. 

 En data 10 de desembre de 2020 al carrer Cendra 15 es detecta un tall de llum a 

la finca entre les 2:12 h i les 14:42 h. 

 En data 15 de desembre de 2020 al carrer Sant Antoni Abad i a Salvadors 5 a 

causa d’una avaria que es va produir el dia 17 de novembre és va produir una 

avaria en un cable de Baixa Tensió a la zona,  es van realitzar maniobres a la xarxa 

i es van poder alimentar als clients des d'altres línies de BT de l'entorn. L'avaria 

es va localitzar puntualment al  Carrer Salvadors 5, al obrir la cala es va detectar 

una fuita d'aigües fecals i aquesta va  ser comunicada per a que es procedís a la 

seva reparació. Aquesta fuita va ser reparada la setmana passada, concretament 

dijous 3 de desembre i Endesa va actuar a partir de divendres 4 de desembre .   

Sembla que en aquest àmbit s’han tingut desconnexions de la línia de baixa 

tensió per poder actuar en les proteccions de fusibles els dies 7, 9, 10 i 11. Les 

actuacions han estat bàsicament de nit. El dia 11 es va fer una reconfiguració de 

la xarxa i sembla que no han tornat a tenir incidents i s’han anat fent algunes 

comprovacions.. Segons Endesa sembla que ara està controlat. 

 En data 27 de desembre de 2020 al Carrer Riera Baixa, al carrer Reina Amalia i al 

carrer Hospital es detecta tall de llum a les finques i comerços. Es contacta amb 

Endesa que informa que han tingut que anar varies vegades, per actuació de la 

protecció fusible. Intentaran fer alguna maniobra de descarrega de subministres 

a algun altre quadre. A veure si així compensen carrega Sobre les 21:14 h Endesa 

informa que s'ha normalitzat i clients haurien de tenir subministrament. 

 En data 30 de desembre de 2020 al carrer Hospital 103, al carrer Reina Amalia 9 i 

carrer Reina Amalia 8  es detecta un tall de llum des de les 21 h fins a les 23:55 h 

del dia següent. 
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 En data 31 de desembre de 2020 al carrer Reina Amalia es detecta talls de llum a 

tot el carrer. Des de Endesa informen que han reparat una primera avaria i al 

normalitzar torna a sortir una altra averia que estan intentant detectar. 

 En data 1 de gener de 2021 al carrer Reina Amalia 13 estan sense llum, donen 

avis de falta subministrament a Reina Amalia, 13. Endesa informa que Inicialment 

indicaven que era tota la finca, s'ha comprovat que a l'entrada havia tensió a les 

3 fases, però s'ha vist que si es posava carrega si que baixava la tensió, afectant a 

dos habitatges, no a tot el bloc Han localitzat el problema i s'ha procedit a 

reparar. A les 18.17 consta normalitzat el servei a tots els veïns. 

 En data 4 de gener de 2021 al carrer Hospital 103 es detecta un tall de llum a al 

finca. 

 En data 4 de gener de 2021 al carrer Salvadors 14 es detecta un tall de llum a al 

finca des de les 21 h fins les 12 h del dia següent. 

 En data 5 de gener de 2021 al carrer Hospital 103 es detecta un tall de llum a al 

finca. 

 En data 9 de gener de 2021 al carrer Hospital 135 es detecten talls de llum 

intermitents al llarg de tot el dia. 

 En data 10 de gener de  2021 al carrer Hospital 103 i al carrer Hospital 135  es 

detecten talls de llum a les finques entre les 21:30 y les 03:30 h del dia següent. 

 En data 11 de gener de 2021 al carrer Hospital 103 es detecta un tall de llum a al 

finca entre les 15 h i les 21 h. 

 En data 12 de gener de 2021 al carrer Groc i al carrer Hostal del Sol es detecten 

talls de llum per part de GUB que informa que els operaris ja estan treballant per 

solucionar l’averia. 

 En data 13 de gener de 2021 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 i al carrer 

Salvadors 13 es detecten talls de llum a les finques entre les 05:30  h fins les 

13:30 h. 

 En data 13 de gener de 2021 al carrer Cera 11 es detecten talls de llum. Endesa 

informa que s’està reproduint un incident al Raval. 
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 En data 14 de gener de 2021 al carrer Sant Antoni Abad 28-30 es detecta un tall 

de llum a la finca entre les 07  h fins les 09 h i des de les 17 h fins la 01 h del dia 

següent. 

 En data 14 de gener de 2021  al carrer Salvadors 5 Bis es detecta un tall de llum 

entre les 13 h i les 17 h. 

 En data 15 de gener de 2021 al carrer Salvadors 1-3 i al carrer Salvadors 5 Bis es 

detecta una avaria. Endesa informa que hi ha una avaria per fusió de fusible. 

Solucionen la incidència posant un grup per alimentar provisionalment mentre 

reparen. 

1. Obrir un expedient informatiu com Ajuntament de Barcelona. Tot i que som molt 

conscients que l’Administració competent i per tant  que té poder sancionador per la 

falta de garantia i qualitat del subministrament elèctric es la Generalitat, es va creure 

oportú i necessari poder obrir un expedient informatiu que ens permetés tenir tota 

la informació necessària i plantejar, si fos necessari, a la Generalitat que obris un 

procés sancionador a Endesa. 

2. Intensificar taules de treball amb la companyia elèctrica Endesa, per tal de: 

 Poder identificar els incidents ocorreguts i poder analitzar les causes. 

 Conèixer les actuacions immediates realitzades per part de la companyia 

elèctrica en cada incident. 

 Treballar conjuntament un pla de xoc per tal de poder solucionar definitivament 

el focus detectats i poder calendaritzar les actuacions per tal que estiguin 

finalitzades abans d’acabar el primer quadrimestre del 2021. 

 Treballar per primera vegada, de forma conjunta, el pla d’inversió de 

manteniment de la xarxa elèctrica existent de la ciutat de Barcelona. 

 Treballar de forma més específic l’àmbit Ciutat Vella i Nou Barris. 

 Treballar un protocol de comunicació específic pels punts sensibles de la ciutat. 

 S’ha obert un canal de suport als veïns i veïnes afectats, de denúncies a Endesa 

via l’OMIC. 
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A maig de 2021 ja s’han dut a terme 5 reunions de seguiment entre l’Ajuntament de 

Barcelona i Endesa. En aquestes reunions participen la Direcció de LLicències i Espai 

Públic del districte de Ciutat Vella per ser un dels districtes amb més incidències 

detectades per els talls.  En aquestes reunions es va determina la inversió que es 

realitzaran al districte. Es contempla fer una renovació tecnològica als parcs de mitja 

tensió, augmentar el cablejat de mitja tensió en gairebé 3 km i 1,24 km el cablejat de 

baixa tensió. També es contempla  renovar tecnològicament i ampliar 16 centres de 

distribució. 

Durant aquests mesos de treball ja s’han executat les següents intervencions de 

millora: Salvadors, St Antoni Abad, Cendra (Fase 1). Es troben pendent d’execució : 

Reina Amalia; Cera-Riereta-Rbla Raval; Riera Baixa, Hospital, Carme, Malnom i 

Picalquers, Joaquim Costa. Encara estan pendents de tramitar permisos les 

intervencions a  Rambla Raval. 

3. Plantejar un seguiment amb la Generalitat de Catalunya, que permeti acompassar les 

necessitats de manteniment de la companyia elèctrica amb les necessitats 

específiques de ciutat, i poder plantejar un treball de seguiment específic de la 

garantia de subministrament elèctric a la ciutat, més allà de garantir els indicadors 

normatius establerts. 

 


