
 

ACTA 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri del Raval 
 

Data:20.11.2018 Hora: 19h 

Lloc: Pla de Barris C/ d’en Robador 36 

Participants 

Nom i cognoms  Entitat  

 

ENRIC MENA     AAVV Taula del Raval 
SERAFÍ PICALLO     Veí 
FRANCISCO GARCIA     Veí 
HELENA PALAU     COLECTIC SCLL 
FINA GARCIA     IMPULSEM SCLL 
OSCAR ESTEBAN     FUNDACIÓ TOT RAVAL 
EVA ALFAMA     Consellera BCN en Comú 
JÚLIA BAREA       Consellera Ciutadans 
M. JOSÉ CHACÓN     Consellera PDCAT 
LAURA DE LA CRUZ     Consellera ERC 
M. JOSÉ ARTEAGA     Consellera PSC 
GLÒRIA TORRAS     Tècnica de barri Raval 
BORJA MORODO     Tècnic de barri Raval 
 

Temes tractats 

 

La consellera obre la sessió exposant els temes a tractar: 

1. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri.  
2. Ordre del dia del proper Consell de barri. 
3. Torn obert de paraules. 

 

1. Seguiment dels compromisos del darrer Consell de Barri.  
 
La consellera Eva Alfama, fa la presentació de la Comissió de seguiment del Consell de 
Barri del Raval. A continuació es passa a llegir l’actualització dels acords de la graella de 
seguiment: 

 
- Col·locar horari d’ús de la pista de Bàsquet de la Plaça de Folch i Torres. 

S’explica que s’ha endarrerit la reunió que hi havia amb els veïns de la Taula de 
Mediació de Folch i Torres per parlar dels horaris de la pista.  

- Estudiar la possibilitat d'eliminar el banc situat al C/ Reina Amàlia 3 per 
molèsties. Feta la valoració de la proposta, no es tracta d'un banc, sinó de 
l'esglaó de l'accés a l'edifici. 

- Situació de pernoctacions i restes al CAP Raval Nord. Al darrer Consell de barri 
es va esmentar aquesta problemàtica. Actualment s’estan canviant horaris de 



 

neteja, per evitar que quedin restes de pernoctacions a la plaça de Terenci 
Moix i a la zona del CAP. Els equips de neteja passen a les 8.30 i 9.45 

 
 
2. Ordre del dia del proper Consell de Barri.  
 

Com a punt informatiu es proposa:  

Resultats de l’enquesta de participació als Consell de barri. S’explicaran els resultats 
obtinguts de les enquestes realitzades sobre la participació als Consell de Barri de 
Barcelona.  

Com a punt monogràfic es proposa: 

Usos de l’Antic Hospital de la Santa Creu (Antiga Escola Massana) 

Helena proposa que es pugui parlar també de la situació de les drogues al barri. La 
consellera explica que dins del punt informatiu s’inclou l’actualització del pla de xoc de 
drogues, on s’informa de les darreres novetats en aquest àmbit. 

La proposta és acceptada.  

3. Torn obert de paraules 
- Serafí. Demana que es pugui arreglar el problema de neteja. Diu que en el 

període de maig a novembre de 2018 no s’ha netejat el Passatge de Sant 
Bernat. Demana que un cop al mes pugui passar neteja amb les mànegues 
d’aigua, ja que la neteja que es realitza és insuficient, els camions que passen 
són antics i no netegen amb aigua tot el carrer, només les zones del C/ de la 
Verge. Comenta que tonen a haver-hi múrids, problemes amb miccions a la 
zona del CAP i existència de petits tràfics i consums a via pública a la zona. Es 
queixa que els dissabtes grups de joves fan ús de la plaça amb soroll i 
amplificadors. 

- Oscar. Explica que el proper dia 24 de novembre hi haurà l’activitat de l’encesa 
de llums del Raval, amb botifarrada pel matí a la plaça Salvador Seguí, 
xocolatada a la tarda i l’espectacle Lluernes d’Hivern als Jardins de Rubió i 
Lluch. Comenta que aquesta activitat sortirà al suplement del diari ARA. 

 

Acords 

 

Es decideix que el tema del proper Consell de Barri serà:  

• Usos de l’Antic Hospital de la Santa Creu (Antiga Escola Massana) 
 

Es clou la Comissió de Seguiment a les 20.00h 
 
Els/les Tècnics/ques de barri 


