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Ordre del dia 
0. Benvinguda 
 
1. Punts informatius 
 

 Actuacions en marxa 
 Actuacions previstes 
 Altres informacions d’interès 
 

2. Tema central: 
 
 Situació del recinte de l’antic Hospital de la Santa 

Creu 
 

3. Torn obert de paraules 
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Actualització CAP del Raval Nord 
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Actuacions en marxa: obres a l’espai públic, a equipaments... (1/3) 

 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

• OBRES PER VEÏNIFICAR ELS JARDINS DE LES VOLTES D’EN CIRÉS 
 

Els Jardins de les Voltes d’en Cirés, al barri del Raval, és una espai poc freqüentat 
pels veïns de la zona. Amb l’objectiu de canviar aquesta dinàmica, s’ha projectat 
un disseny nou, juntament amb veïns i entitats properes als jardins.  
La intenció és crear dinàmiques d’usos i de circulació de persones, fets que fins 
ara no es produeixen.  
 
Entre altres actuacions, es volen eliminar els racons i crear un espai on tot sigui 
visible. El nou disseny té molt en compte els infants, les famílies i la gent gran. 
 
La reurbanització dels jardins inclourà la façana del centre cívic, on se substituirà 
l’actual per una de transparent.  
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Actuacions en marxa: obres a l’espai públic, a equipaments... (2a/3) 

 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

• PLA DINTRES 
 

El total de les finques tractades pel Pla Dintres han estat 156, de les quals 61 
expedients es troben tancats, 13 finques han estat adquirides i 82 es troben 
actives. Aquestes finques es considera que no complien amb les condicions 
d’habitabilitat exigides per la normativa.  
 
El 54% son al Raval. 
 
S’han emès 46 ordres d’execució, s’han signat 61 convenis i 20 execucions 
subsidiàries. 
 
Actualment es troben en execució subsidiària les obres de rehabilitació de la 
finca situada al carrer Robador 45, carrer Riereta 23 i Aurora 10, es tracten de 
finques senceres. Entre les futures actuacions subsidiàries a iniciar properament 
es troben, entre d’altres, Riereta 13. Altres finques a punt de licitació un cop 
obtinguda llicència són Marquès de Barberà, 23-25 i Cendra, 9.  
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Actuacions en marxa: obres a l’espai públic, a equipaments... (2b/3) 

 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

• PLA BARRIS 
 
 El programa de rehabilitació per a finques d’alta complexitat ha aconseguit ja 

l’acord per realitzar el projecte de rehabilitació de 16 finques.  
 

• EQUIPAMENTS 
 
 L'Escola Bressol Municipal Aurora (nom provisional), situada al carrer de l'Aurora, 

24, al districte de Ciutat Vella, té previst iniciar la seva activitat durant el mes de 
gener del 2019. 

  
 L’horari d’atenció dels grups de diversificació horària serà als matins de 9.00 a 13.00 

hores i a les tardes de 15.00 a 19.00 hores. 
 

L’escola tindrà cinc estances i sis grups d’infants. 
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Actuacions en marxa: obres a l’espai públic, a equipaments... (3/3) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

• REHABILITACIÓ EDIFICI C. ROBADOR 43 (7 Habitatges i 1 Local) Obres en execució. 
Finalització prevista abril 2019. 

 
• REHABILITACIÓ EDIFICI C. SANT RAMON 1. FCV + ESTACIÓ  
 
• DESCONSTRUCCIÓ EDIFICIS C. ARC DEL TEATRE, 8-10 Raval  
 
• REHABILITACIÓ EDIFICI D’HABITATGES C. ARC DE SANT PAU , 16  
 
• REDISTRIBUCIÓ CASAL DE BARRI FOLCH I TORRES 
      (Proposta de canvi de nom a CB Raval, consensuada a comissió equipament) 

 
• REHABILITACIÓ DEL LOCAL C. AURORA 16 (Obra quasi acabada, manca alta de 

subministrament) 
 
• REHABILITACIÓ DEL LOCAL C.SANT GIL 10 (Obra acabada, manca alta de 

subministrament) 
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Actuacions previstes: obres a l’espai públic, a equipaments (1/2) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

URBANITZACIÓ I RSU CARRERS RAVAL SUD.  Obra pendent d’ajudicació (Gen 2019) 
 
PAS DE VORERA DE C.FLORS Obra pendent d’ajudicació (Febrer 2019) 
 
PAS DE VORERA DE C.VALLDONZELLA Obra pendent de licitació (Gener 2019) 
 
INTERVENCIONS PL. CASTELLA (Fase 1 - Plataforma C. Tallers)   
 
 Avui han començat les obres, es preveu que s'acabin el dia 21/12/2018. 
 
PRI ENLLUMENAT C/ Riera Alta (costat muntanya)  
  
 Les obres ja han començat, es preveu que acabin al gener 2019, durant el període 

de vacances de Nadal no podran actuar. 
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Actuacions previstes: obres a l’espai públic, a equipaments (2/2) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

ENDERROC INTERIOR EDIFICI PTGE.SANT BERNAT, 9 
  
 Obra pendent de licitació (FEBRER-19). Respectarà la façana.  
 
REHABILITACIÓ LOCALS C.SANT OLEGUER, 5-7 I 9-11 - ESPAI D'ENTITATS  
  
 Obra pendent de licitació Actuacions previstes (GENER 2019)  
 
REHABILITACIÓ PARCIAL EDIFICI ROBADOR 33 (GENER 2019) 
 
REURBANITZACIÓ RAMBLA RAVAL-PL.SALVADOR SEGUÍ- PL.VÀZQUEZ MONTALBAN  
 
 Pla de Barris  (GENER 2019) 
  
 
Externes PLA D'INVERSIÓ AIGÜES DE BARCELONA 2018 – Diferents punts del barri.  
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Projectes en fase de redacció  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

REHABILITACIÓ EDIFICIS C.RIERETA, 18-22 - CAN 60  

REHABILITACIÓ EDIFICI D’HAB. C. ROBADOR, 25-27 

REHABILITACIÓ EDIFICI PTGE.SANT BERNAT, 9 - ESCOLA DE MÚSICA  

REHABILITACIÓ LOCALS C.REINA AMÀLIA - ATENEU ENCICLOPÈDIC POPULAR 

REHABILITACIÓ TEATRE ARNAU Raval (en marxa pla arqueologia) 

PROPOSTA D’ALTERNATIVES JARDINS DE SANT PAU DEL CAMP  

CONNEXIÓ JARDINS RUBIÓ I LLUCH – PL. GARDUNYA  

URBANITZACIÓ C.REINA AMÀLIA  

PROTECCIÓ PALMERA C.JOVELLANOS 

INTERVENCIONS PL. CASTELLA (Fase 2 - Jardineres)  
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      Ciutat Vella subvencionarà fins a un 90% del canvi de finestres i tancaments 
d’habitatges al Raval sud i el Gòtic sud per lluitar contra la contaminació acústica 
 
En total s’invertiran 500.000 euros que servirien per actuar en més de 150 
habitatges. Ës un pla pilot als voltants del carrer Arc del Teatre. 

 
 El “Programa d’arranjaments de finestres a Ciutat Vella” busca garantir la dignitat 

habitacional, especialment als habitatges amb ús resident permanent, quedant 
exclosos els HUTs 

 
 Aquesta intervenció forma part del Pla de Barris del Raval sud i el Gòtic sud 
 
 Durant el mes de gener es farà la campanya de 
 comunicació paral·lelament al període de 60 dies 
 de rebre les sol·licituds. 
 
 Informació: Foment de Ciutat Vella ( c/ Pintor Fortuny) 
 

Altres informacions d’interès (1/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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     ALTRES NOVETATS DEL PLA DE BARRIS 
 

S’ha finalitzat el programa formatiu “nous Lideratges” desplegat amb la Fundació 
Bofill i l’IGOP on joves dels barris de Pla de Barris entre 18 i 35 anys comparteixen 
un curs intensiu i experiencial per enriquir les seves aptituds de lideratge a futur als 
seus barris. 

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

l’acord per realitzar el projecte de rehabilitació de 16 finques.  
 
 S’ha realitzat en la línia d’enfortiment de xarxes veïnals i de barri la formació amb 

Torre Jussana a entitats dels barris sobre “eines per millorar el finançament de les 
associacions” amb molt bona rebuda per part de les entitats i una formació 
específica per les AMPES i AFAS del Raval i Gòtic sobre “gestió de projectes propis i 
millora de finançament”. 

  
  

Altres informacions d’interès (2a/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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     ALTRES NOVETATS DEL PLA DE BARRIS 
 

S’ha tancat el termini de presentació de propostes de locals per a la seva compra 
pública per augmentar la bossa de Baixos de Protecció Oficial i altres usos amb un 
total de 4 ofertes presentades que estan sent avaluades tècnicament.  

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

60 vinculat a joves i memòria i habitatge social. Vinculat a la participació juvenil al 
futur equipament es manté aquest segon semestre de l’any el projecte km60lab 
que ha permès els darrers mesos que 1000 joves hagin fet ús dels mòdols al centre 
de la Rambla a mode d’espai de confort i d’equipament juvenil en clau d’activitat 
autogestionades.  

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

intercultural i s’està coordinant el projecte de grups de diàleg i intercanvi de 
coneixements interculturals de salut entre diferents comunitats d’origen i 
professionals de la salut i agents referents del territori.  

  
  

Altres informacions d’interès (2b/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 ACTUALITZACIÓ PLA DE XOC DROGUES 
 
230 finques inspeccionades i 90 expedients sancionadors oberts per manca de 
manteniment. 
 
Acord de 36 propietaris d’habitatges buits o ocupats amb finalitats delinqüencials per 
a poder destinar-los a la borsa de lloguer de l’Ajuntament 
 
Intervenció en convivència, seguretat, espai públic, habitatge i salut a Ciutat Vella, amb 
una despesa global aproximada 2017-2018 d’uns 6M € fins al moment... 
 
Nou horari CAS Baluard 7-0h des del 10 de novembre 
 
 

Altres informacions d’interès (3a/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 ACTUALITZACIÓ PLA DE XOC DROGUES 
 
Activitat policial: 
 
• Dedicació de 13.600 hores de servei de personal de la GUB 
• Entre març i novembre de 2018, la Guàrdia Urbana ha detingut o investigat 401 

persones per aquesta qüestió  
• 344 actes amb decomís de substàncies de drogues 
• 1.110 denúncies administratives per comportament incívic. 

 
 

Total 2017-2018:  
 
147 entrades a locals/habitatges.  
 
201 persones detingudes, 32 de les quals han entrat a presó 

 
 
 

Altres informacions d’interès (3b/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 ACTUALITZACIÓ PLA DE XOC DROGUES 
 
Activitat policial: 
 
Des de l’1 de novembre s’han desplegat dispositius de reforç de la presència policial a 
CV per part de Mossos d’Esquadra (amb redistribució d’efectius) i de Guàrdia Urbana 
(amb continuïtat d’hores extra), per la presència uniformada i de paisà i implantar 
punts de vigilància fixes i semifixes en espais especialment sensibles.  
 
2017 – 2018, 63 associacions cannàbiques tancades a Ciutat Vella, la majoria al Raval.. 

Altres informacions d’interès (3c/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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Convocatòria de Subvencions 2019 
 
 

  

COMISSIÓ CONSULTIVA DE GOVERN DE BENESTAR, ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA  

dimarts 18 de desembre de 2018 18h  
a la Seu del Districte de Ciutat Vella 

 
  
 

Altres informacions d’interès (4/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 REMODELACIÓ DE LA RONDA DE SANT ANTONI (PROVISIONAL FINS OBRES 2020) 
 
 La proposta consisteix en l’adequació de la llosa, de 4519 m2 mitjançant una acció 

artística de pintura vinculada al joc infantil,  millora  de l’enllumenat, instal.lació 
d’arbrat  i de de mobiliari urbà. 

 
  
 

Altres informacions d’interès (6a/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 



20 

 REMODELACIÓ DE LA RONDA DE SANT ANTONI (PROVISIONAL FINS OBRES 2020) 
 
 En vermell: accesibilitat 
  
 

Altres informacions d’interès (6b/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 REMODELACIÓ DE LA RONDA DE SANT ANTONI (PROVISIONAL FINS OBRES 2020) 
 
 En groc: zones previstes de càrrega i descarrega 
  
 

Altres informacions d’interès (6c/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 EL PROCÉS PARTICIPATIU TINDRÀ CONTINUITAT DESPRÉS DE NADALS 2018 
 
 En groc: zones previstes de càrrega i descarrega 
  
 

Altres informacions d’interès (6d/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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      Presentat el projecte de remodelació de "Les Rambles" 
 

La proposta de transformació elaborada per km-ZERO, en què han participat el 
veïnat i diverses entitats, preveu un seguit de mesures culturals, socials i 
urbanístiques per tornar a fer de la Rambla un espai emblemàtic per a la ciutadania 
i un símbol identitari de la ciutat. 

 
 Recuperar la Rambla, que els barcelonins i les barcelonines se la tornin a fer seva, 

que els veïns i les veïnes puguin viure-la i gaudir-la, demana tota una transformació 
transversal que preveu tant polítiques socioeconòmiques com una intervenció 
urbanística que permeti diversificar-ne els usos i millorar-ne la mobilitat. 

 
 Tota la info a. http://ajuntament.barcelona.cat/lesrambles 

Altres informacions d’interès (7a/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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      Canviant la Rambla des de l’àmbit social, ciutadà i econòmic  
  
 El Document d’Estratègies d’Actuació (DEA) que s’ha redactat al llarg del procés de 

disseny de la futura Rambla agrupa tres plans que engloben intervencions per 
redefinir el passeig des de tots els àmbits: 

 
 Pla de gestió d’espais de gran afluència. Recuperar i diversificar els usos de la 

Rambla Rambla per sortir de la dinàmica de l’afluència turística i atraure els veïns i 
veïnes per recuperar l’espai com a passeig, zona de lleure i pulmó verd estratègic. 

   
 Pla de dinamització comunitària i activació d’usos temporals. Crear un nou model 

socioeconòmic a la Rambla reorientant l’oferta de serveis. 
 
 Pla de gestió cultural i equipaments. Reconnectar la Rambla amb la seva història, 

cultura i teixit social propis. fer del passeig una passarel·la de promoció de la 
cultura, l’activitat comunitària i educativa. 

Altres informacions d’interès (7b/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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      La Rambla Cultural 
  
 En l’ àmbit cultural, es prioritzen aquestes accions: 
 

 Declaració de la Rambla com a espai d’excepcionalitat cultural.  
  
 Protecció patrimonial, cultural i paisatgística del conjunt de la Rambla.  
  
 Visibilització de la programació cultural de tota la Rambla amb la creació de 

l'espai ‘Cultura la Rambla’.  
  
 Promoció de la creació artística a les institucions i espais expositius de la 

Rambla i entorn: Pacte Cultura Rambla.  

Altres informacions d’interès (7c/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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      La Rambla per als veïns i veïnes 
  
 En l’àmbit de la lluita contra la gentrificació, es treballarà en les següents mesures: 
 

Ordenació urbanística singular. 
 
Declaració de l’àmbit com àrea de rehabilitació i conservació.  
  
Criteris per a una nova política d’ordenació de les activitats 
socio-econòmiques.  
  
Mesures per garantir el retorn social de les activitats socioeconòmiques.  

Altres informacions d’interès (7d/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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      Un turisme sostenible a la Rambla 
  
 Finalment, pel que fa a la gestió de la pressió turística de la Rambla, es proposa: 

 
Mesures per ordenar l’activitat dels guies turístics a la Rambla i 
delimitar espais específics d’aturada.  
  
Pla de senyalètica integral.  
  
Espai de cooperació amb els operadors turístics per a fer de la Rambla 
una destinació sostenible.  
.  

Altres informacions d’interès (7e/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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      La transformació física de la Rambla 
 

Així, el vianant pren el protagonisme de la nova Rambla amb l’ampliació de les 
voreres i noves zones d’estada sota els arbres, i també perquè l’espai destinat als 
vehicles quedarà reduït a un sol carril de circulació. 

  
 Es crearan tres espais destacats o singulars, que coincideixen amb els principals 

punts d’encreuament del Gòtic i el Raval i amb grans equipaments culturals. El 
primer estarà situat a l’altura del Palau Moja i del de la Virreina; el segon, a l’altura 
del Liceu, i el tercer, a la del Teatre Principal. A més, amb l’objectiu d’obrir la Rambla 
al mar, a l’altura de les Drassanes es crearà un nou espai urbà amb àrees d’estada i 
dues grans zones verdes. 

 
 Tot plegat es farà seguint les indicacions marcades al Pla especial de la Rambla i 

millorant l’accessibilitat de tot el passeig. A més, per racionalitzar l’ocupació de 
l’espai públic, es reordenaran els quioscos. 

  

Altres informacions d’interès (7f/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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Altres informacions d’interès (7g/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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Altres informacions d’interès (7h/7) 

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 



L’ANTIC HOSPITAL  
DE LA SANTA CREU 
I ELS SEUS ENTORNS 
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ELS ESPAIS ACTUALS  
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Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 



ACTORS I ACTUACIONS 
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 Projecte Llegim als Jardins 
 
 Té com a finalitat donar un ús cultural als jardins, i a la vegada convertir-los en un 

punt d’interès a al ciutat. Es fan servir els jardins com espai de lectura a l’exterior, 
ubicant taules i cadires. S’ofereix servei de préstec de llibres i revistes duplicats, 
l’accés gratuït a internet i premsa diària. Atès la bona valoració del servei, i 
l’impacte positiu que té en l’entorn, es proposa ampliació del servei. Es valora que 
l’ocupació amb activitat de la zona del jardí té un impacte positiu en la gestió de les 
dinàmiques de la via pública.  

 
  
 . 
 

Què hi passa als Jardins de Rubió i Lluch ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 Patrimoni 
 
 El mes d’abril de 2018, van caure algunes pedres dels arcs del claustre a la banda de 

ponent, el que va provocar que s’hagués de impedir l’accés a aquest lateral del 
claustre, i es reobrís l’accés central del mateix. Des de Patrimoni comuniquen que 
estan redactant el projecte de restauració de les terrasses i porxo. Quan el tinguin, 
caldrà buscar finançament i adjudicar les obres. Ara mateix no es poden retirar les 
bastides, ja que l'estructura corre perill. 

  
 Enllumenat 
  
 Varies de les queixes respecte l’enllumenat de la zona es centren en la part del 

claustre, on conviuen il·luminació ordinària i il·luminació ornamental del propi 
espai. Especialment al vespre s’incrementa la sensació d’inseguretat. Des de 
Enllumenat Públic comuniquen que ja s’han reparat tots els punts de llum de la 
zona, tret de dos, que per manca de material es preveuen arreglar abans de Nadal 
2018. 

Quines intervencions hi ha ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 Servei d’Inserció Social. Equip de Medi Obert 
 
 Al 2018 s’ha intervingut de forma intensa a les Zones d’Especial Atenció (ZEA) de 

pl. Vicenç Martorell, Pl. Sant Agustí, Jardins de Rubió i Lluc, Jardins dels Horts de 
Sant Pau, Pl. Gardunya i a l’entorn de la Sala de Venopunció Baluard i Avinguda 
Drassanes. Totes continuen en seguiment hores d’ara. 

 
 Pel que fa a la ZEA dels Jardins de Rubió i Lluch (Octubre i Novembre): 
 En les intervencions realitzades al novembre s’han detectat entre 2 i 7 persones a 

l’indret (amb un màxim de 4 joves MENAS), quan a l’octubre es va observar la 
presencia d’un màxim de 17 persones (entre 8 i 10 MENAS) tot i que va ser en 
horari diürn. Fora d’aquell dia les xifres i oscilacions son similars. 

 
 Neteja 
  
 Es fan tres torns, el primer a les 08:45, segon entre les 10h i les 11h i el tercer a les 

15 h.. En cas necessari es pot desviar el servei de recollida de voluminosos. 
 
  

Quines intervencions hi ha ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 Guàrdia Urbana (any 2018) 
 

Punts Beta (punts estàtics de control policial): 31. 
Intervencions per delictes: 25. 
Diferents tipus de molèsties: 48. 
Altres intervencions: 226. 

  
 Si el servei ho permet, a mig matí una patrulla va una ronda per la zona dels jardins 

i la plaça de la Gardunya.  
  
 A banda, per la tarda (15h) una patrulla d'agents de la GUB donen recolzament 

puntual a Bcneta per donar seguretat durant la realització de la neteja dels jardins. 
  
 
  

Quines intervencions hi ha ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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  Servei de detecció i intervenció 
  
 En els mesos d'octubre i novembre, l'SDI ha prospectat l'espai de forma regular. 

Durant aquests 2 mesos, en 9 ocasions s'ha detectat presència de joves majors 
d'edat, de perfil extutelat, en grups de, com a màxim, 7 persones. 

 
 Les dinàmiques habituals son no conflictives, tot i que ocasionalment s'ha detectat 

consum d'haixix i possibles pernoctes. No obstant això, atès que és un espai històric 
de presència de MMNA i extutelats, esporàdicament es detecten joves adults 
coneguts per l'SDI que han fet mals processos socioeducatius, que han perdut els 
recursos que se'ls ha ofert i que, pel moment, no fan demandes noves. 

  
 En quant a menors, tant sols es detecten joves de pas o que surten al descans de 

recursos formatius (el casal dels infants està molt a prop). 
  

Quines intervencions hi ha ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 



41 

 Servei de Veïnatge Proximitat  
 
 El Servei ha prospectat durant el mes d’octubre i novembre en un horari entre les 

24h del dia, amb la finalitat d’observar i detectar les problemàtiques de l’espai.  
 
 Durant el mes d’octubre s’ha detectat un total de tres pernoctes (diürnes), dues a la 

zona de les escales de la Biblioteca i una a la zona dels arcs. Per una altra banda, set 
acumulacions de pertinences i dues acumulacions de brutícia dels jardins, més 
concretament sota les escales de la Biblioteca i essencialment deixalles com són 
llaunes de cerveses, ampolles, restes de plàstic i restes de necessitats fisiològiques.  

  
 En tot cas, en la majoria d’ocasions, l’espai s’ha trobat net i s’ha observat els 

dispositius de neteja. 
  
  

Quines intervencions hi ha ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 Servei de Veïnatge Proximitat  
 
 En el mes de novembre s’ha detectat un total de sis pernoctes perfil sense sostre 

(diürnes), totes en la zona sota les escales de la Biblioteca en dies diferents. Per una 
altra banda, un total de dotze consum d’alcohol de persones en situació d’exclusió 
social, i de grup autòcton amb conductes sorolloses a la nit. El Servei detecta en 
nombroses ocasions diversos grups d’aquest perfil: es localitzen dos grups de 
persones amb perfil SIS(sense pernoctar) en la majoria d’ocasions damunt de les 
escales dels jardins; també s’observa presència de MENAs i ex-tutelats en diverses 
ocasions (un total de quinze joves), però no es detecta consum ni cap dinàmica 
destacable. 

 No s’ha detectat restes de deixalles, ni acumulació de pertinences. 
  
  El Servei ha contactat amb educadors de SDI per comentar l’evolució de l’espai, i 

amb veïns del barri per comentar la recent dinàmica de vandalisme d’un grafit en 
una de les parets dels jardins, que es comenta que s’ha efectuat en diverses 
ocasions per una o més persones sense identificar.  

Quines intervencions hi ha ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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Què hi passa als Jardins de Rubió i Lluch ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

Data Inici Data Fi Entitat Activitat Descripció 
26/02/2018 19/03/2018 Festival de Màgia i Circ 
31/05/2018 31/05/2018 Impulsem SCCL L'Ou com balla Jardins 

Rubió i Lluch 
En col•laboració amb el grup de catifaires del raval. 

28/06/2018 29/06/2018 La Capella Exposició 
13/07/2018 13/07/2018 Fundació Tot Raval FMR - Lluernes d'estiu Performance artística de llum i so. Art i part. 
22/08/2018 22/08/2018 PARCS I JARDINS DE 

BARCELONA. INSTITUT 
MUNICIPAL 

Música als Parcs Concert de música de jazz a Jardins de Rubió i Lluch.  

11/10/2018 11/10/2018 Metges del Món Carpa Informativa Acte sensibilització donar a conèixer dificultats que es troben 
les persones que demanden la nacionalitat espanyola 

08/11/2018 08/11/2018 Fundació Tot Raval Festival Cultura Raval(s) 16è Festival Cultura Raval(s). Entitats, col·lectius i veïnat 
organitzat activitats socials, educatives, i culturals a diferents 
espais del Raval. 

22/11/2018 24/11/2018 Tot Raval Fundació Privada Encesa de Llums de Nadal Acte de celebració de l'encesa de llums de Nadal del projecte 
"Raval Km0" (assaig dijous 22 novembre) 

26/11/2018 26/11/2018 Diàlegs Dona + Taula Dona 
Raval 

Dia internacional Violència 
Dones 

Performance i acte participatiu, s'adorna l’estàtua dels Jardins 
amb flors de paper. Actuació de Dona Gospel i espectacle de 
dansa. Lectura de lemes en contra violències masclistes i 
minut de silenci. Enlairada de globus. 
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 Propostes de millora 
 
 Pintar el tauler d’escacs al terra: vist l’èxit dels escacs, el responsable del servei 

proposa que es faci com en altres llocs de Barcelona, que es pinti el tauler al terra, i 
així la gent hi jugaria tot l’any, mantenint viva una part de l’activitat de Llegim al 
Jardí. Des de districte s’ha consultat i sembla complicat. Es mirarà si es poden posar 
més taulers (hi ha els taulers de les dames) o pintar-lo en la zona nova del jardí. 

 
 Punt de Barcelona Wifi als jardins. La xarxa inal·làmbrica de la BC té poca potència i 

arriba amb poca força al jardí. Donat que l’ajuntament aposta per dotar de punts 
WIFI a la ciutat, per donar cobertura a aquells col·lectius que no hi poden accedir 
fàcilment, i que als jardins Rubió i Lluch es concentra molta gent d’aquestes 
característiques, es proposa demanar a l’Ajuntament que instal·lin un punt de WIFI 
als jardins. La Biblioteca revisarà la WIFI que dóna accés a Internet al jardí, per 
solucionar els problemes de connexió existents.  

 
 

Què hi passa als Jardins de Rubió i Lluch ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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 Propostes de millora 
 
 Instal·lació de lavabos públics: es torna a plantejar el tema dels lavabos públics, 

perquè el del bar, encara que ho sigui, no funciona com a tal. N’hi hauria d’haver 
alguns (no cabines tancades), i s’haurien de netejar cada dia. Es proposa retolar de 
manera molt visible l’existència del lavabo públic de la guingueta del tal manera que 
es vegi des de fora.  

 
 Vigilància: continuar les rondes matí i tarda  de la Guàrdia Urbana per evitar el 

consum de drogues i actes incívics dels grups que s’estacionen fent un mal ús de 
l’espai. Les rondes de guàrdia urbana i l’operació diana per acompanyar els serveis 
de neteja continuarà igual, així com el servei de recollida de xeringues. 

 
 Revisar el servei de jardineria. Passat a Parcs i Jardins  i ja han fet actuacions. 
 (De cara al mes de Gener  2019 està prevista la poda dels rosals paisatgístics i abans  
      de la primavera la plantació de plantes vivaces per completar els grups existents.) 
 

Què hi passa als Jardins de Rubió i Lluch ?  

Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 
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Consell de Barri del Raval 
10 de desembre de 2018 

¿Quines propostes de dinamització 
pels jardins de Rubió i Lluch ? 
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