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CONSELL DE BARRI DEL RAVAL 
 
 
 
DATA:  25 d’octubre del 2018 
LLOC:  Casal de Barri Folch i Torres  c/ Reina Amàlia, 31 
HORA: de 19h a 21h 
 
 
(Aquest Consell no va poder ser enregistrat per problemes tècnics, per la qual cosa 
l’acta no recull les intervencions de les persones assistents amb el detall habitual)  
 
ORDRE DEL DIA 
 

1) Punt informatiu. Elaboració Nou Pla d’Educació de Ciutat Vella. 
2) Equipaments de salut. CAP Raval nord. 
3) Torn obert de paraules 

 
 

1) Punt informatiu 
 

Veure presentació adjunta 
 

Obres i altres actuacions  
 
Obres en curs a la via pública  

• Reurbanització Voltes d’En Cirés (octubre 2018 – abril 2019) 
• Reurbanització Raval sud c/ Est (desembre abril 2020) 

 c/ Est desembre 2018-abril 2019 
 c/ Arc del teatre abril-juny 2019 
 c/ Guàrdia juny-octubre 2019  
 Passatge Gutenberg setembre-novembre 2019  
 c/ Cervelló novembre 2019 - març 2020 

• Reurbanització Rambla del Raval (1er Trimestre 2019 – setembre 2019) 
• Deconstrucció Mercat provisional de Sant Antoni (setembre-novembre 2018) 
• Soterrament de l’Estació transformadora de la plaça de Sant Agustí (finalització 

desembre 2018) 
• Reparació claveguera carrer Carme (setembre-desembre 2018) 

 
Obres en curs en habitatges  

• Escola Bressol Aurora (finalització novembre 2018 – obertura gener 2019) 
• Robador 43 (finalització febrer 2019) 
• Robador 25-27 (en licitació, inici juliol 2019) 
• Arc de Sant Pau 16, 7 habitatges (finalització novembre 2018) 
• Baixos carrer Aurora 16 bis (finalització novembre 2018) 
• Baixos carrer Sant Gil 10 (finalització novembre 2018) 
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• Reina Amalia 10, Lancaster 7-9-11, Hospital 116 (previsió inici obres 2020) 
• Can 60: en redacció projecte bàsic. Maig 2019 projecte executiu 
• Passatge St. Bernat / Escola de Musica: inici enderrocament finals 2018 / 

principi 2019 
 
 
 

Elaboració del Nou Pla d’Educació de Ciutat Vella. 
 
Diagnosi: dirigida per l’Aina Tarabini (GEPS, Universitat Autònoma) 
Grup motor: CEB, IMEB, Districte, ICUB i Fundació FP 
Participació:  

• contrast de línies estratègiques amb la comunitat educativa a través del CEMD 
• sessions específiques amb grups focals per contrastar les propostes 

d’actuacions 
Objectius 

• Millorar l’èxit educatiu des de l’equitat i l’atenció a la diversitat 
• Articular els programes, processos, recursos i agents educatius amb presència 

al districte per millorar l’efectivitat en l’atenció de la complexitat de CV 
• Evitar l’abandonament prematur i reforç dels itineraris i transicions educatives 
• Reforçar l’acompanyament i fomentar la participació de les famílies. 
• Promoure l’educació comunitària i al llarg de la vida  

 
 

Actualització del Pla de drogues. 
 

 Estiu amb increment de delictes comesos i sensació inseguretat 
 Reforçar del pla de xoc: intervenció en seguretat, espai públic i salut a Ciutat 

Vella, amb una despesa de 5M € fins al moment 
 Activitat:  
 Dedicació de 13.000 hores de servei de personal de la GUB durant el 2018 fins 

la moment 
 5.793 Identificacions 
 226 detencions 
 259 actes amb decomís de substàncies de drogues 
 683 denúncies administratives per comportament incívic. 
 15 noves entrades policials a locals/habitatges relacionats amb la venda i el 

consum de drogues al Raval des del darrer Consell de barri 
 Total 2017-2018 de 104 entrades a locals/habitatges de Ciutat Vella.  
 135 detinguts. 

 2017 – 2018 61 associacions cannàbiques tancades a Ciutat Vella, la majoria al 
Raval 

 S’ha tractat la problemàtica en les juntes locals de seguretat de nivell de ciutat 
i de districte, i en reunions bilaterals amb els responsables polítics de la 
Generalitat.  
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Acord Junta Local de seguretat de 22 d’octubre:  
 Continuïtat del reforç d’estiu de GUB amb recursos extra  
 Increment de la presència de Mossos d’Esquadra al districte de Ciutat 

Vella mitjançant la reorganització d’efectius: dispositius de saturació en 
espais més conflictius 

 Reforç de la coordinació Mossos d’Esquadra - GUB 
 Reclamació a la conselleria de Justícia d’un segon jutjat de guàrdia a 

Barcelona i una major contundència dels jutges i fiscals davant dels 
delictes reiterats, sobretot furts. 

 
 

2) Equipaments de salut – CAP Lluís Sayé 
 
En els darrers temps s’ha dut a terme un ampli procés de reorganització i millora dels 
equipaments de salut del Raval, amb un cost estimat de 2,7 M €: 

a) Trasllat del CAS Baluard a l’espai del CUAP Peracamps. Finalitzat 
b) Adequació d’espais del local del carrer Sant Oleguer 

 Reubicació del CUAP Peracamps a la planta baixa del local.  Finalitzat 
 Reubicació de serveis de referència per Barcelona ciutat/Catalunya: 

Unitats de Medicina Tropical i salut internacional; de MTS; de Tuberculós. 
Obra acabada. En procés d’equipament i trasllat 

c) Alliberament i adequació d’espais del CAP Drassanes: Integració de la Salut 
Mental de Ciutat Vella al CAP Drassanes. En espera d’inici d’obres en quant es 
completi el trasllat anterior.  

 
 
Intervencions sobre la situació del CAP Lluís Sayé Raval nord: 
 
Servei Català de la Salut.  
Presenten proposta d’ubicació del CAP Doctor Lluis Sayé a la Capella de la 
Misericòrdia, atès que els altres espais valorats no compleixen requisits, i l’equipament 
ha d’estar ubicat al Raval Nord. Tampoc es valora adequada la reforma del local actual, 
atès el grau de protecció de l’edifici per part de Patrimoni. 
La proposta de canvi d’ubicació del CAP respon a una necessitat del servei, de complir 
amb els mínims exigibles per poder dur a terme l’activitat i desplegar tota la cartera de 
serveis.  
Aquest canvi ja es valora com a necessari des de 2006 però no s’ha trobat espai, i a 
data actual, és urgent. Des de Salut es disposa actualment de pressupost per poder dur 
a terme les obres i s’hi dona la màxima prioritat a nivell de ciutat.  
 
MACBA. Des del MACBA es presenta la necessitat d’ampliació del seu equipament 
donades les característiques del museu.  L’edifici de la Capella de la Misericòrdia va ser 
cedit al MACBA per l’Ajuntament ara fa cinc anys per poder acollir aquesta ampliació.  
Actualment disposen de pressupost per poder executar el projecte. Entenen que no es 
tracta d’un debat entre cultura i salut, ja que tots dos elements són importants i 
responen a la millora de la qualitat de vida del ciutadà/na. Fan referència al MACBA i a 
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la seva feina a nivell comunitari i el benefici social de les accions que duen a terme a 
Barcelona i al barri del Raval. 
 
Treballadores del CAP raval Nord Lluís Sayé. Les treballadores i la direcció del CAP 
Doctor Lluis Sayé comenten la necessitat de canvi d’ubicació, per tal de poder atendre 
amb garanties i qualitat els usuaris del servei. Comenten que l’edifici actual no disposa 
de les infraestructures necessàries per atendre els pacients, ja que hi ha dificultat per 
l’accés de persones amb mobilitat reduïda, i els carros de parades no accedeixen per 
les portes. Les consultes mèdiques no garanteixen la intimitat necessària als pacients, i 
al mateix temps no es disposa d’espai suficient per les consultes externes. 
 
 
Torn d’intervencions. 
 
Es realitzen intervencions al voltant de la informació sobre els equipaments de salut: 

- Que es valori la opció d’ubicar el CAP de Raval Nord a la Plaça de Terenci Moix, 
per permetre el desenvolupament dels dos projectes.  

- La necessitat que el nou equipament de salut CAP Raval Nord estigui situat al 
barri del Raval i a la zona nord d’aquest, mentre que el MACBA es pot ubicar en 
qualsevol lloc de la ciutat, ja que la seva població és de ciutat. 

- Que el CAP Raval Nord s’ubiqui a la Capella de la Misericòrdia, i l’ampliació del 
MACBA es realitzi a l’edifici actual del CAP. 

- Es destaca que no es tracta d’un debat a entre Salut i Cultura, ja que òbviament 
tothom té assumit la necessitat d’un equipament de Salut digne, però que no 
s’ha de menystenir la cultura com element dignificant de la ciutadania. 

- Queixes respecte la connivència del MACBA amb els patinadors de la plaça de 
Plaça dels Àngels, que dificulten l’ús d’aquesta per part dels veïns. Des de 
Regidoria es clarifica que la gestió de les persones a la plaça és responsabilitat 
del Districte no del MACBA. 
 

 

3) Torn obert de paraules 
 
Al torn obert de paraules es comenta: 
 

- Presència de persones sense sostre a les proximitats del CAP Raval nord i la 
Plaça Terenci Moix, amb les dificultats afegides respecte el tema de neteja de 
l’espai públic. Des de Regidoria es comenta que es valorarà al situació i la 
possibilitat d’actuar amb Guàrdia urbana i Neteja. 

- Queixes respecte l’augment de robatoris a locals i intents d’ocupació, 
especialment al Carrer Carretes i Carrer de la Cera. Es demana actuació que 
limiti aquestes accions per no estigmatitzar el barri. 

 
 
 
 

 


