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ACTA –RESUM CONSELL DE BARRI DEL RAVAL  

Data: 7 de març de 2019. 

Lloc: Seu del Districte de Ciutat Vella,  Sala Ernest Lluch, plaça Bonsuccés, 3 
3era planta. 

Hora: 19:00h 

Assistents 

Presidenta:  Gala Pin. Regidora del Districte de Ciutat Vella. 
 
Consellers/es 
 
Eva Alfama. Consellera GM Barcelona en comú. 
Maria José Chacón. Consellera GM Demòcrata 
Julia Barea. Consellera GM Ciutadans. 
Laura de la Cruz. Consellera GM ERC. 
Maria José Arteaga. Consellera GM PSC  
Santi Ibarra. Conseller GM Barcelona en comú. 
Natàlia Martínez. Consellera GM Barcelona en comú. 
 
Tècnics Municipals i ponents 
 
Neus Chas. Directora de Serveis a les persones i al territori  
Gerard Verdes. Tècnic de participació. 
Glòria Torras. Tècnica de barri. 
Borja Morodo. Tècnic de barri. 
 
Assisteixen representants de les següents entitats 
 
AMPA INS Milà i Fontanals. 
COLECTIC SCCL. 
Acció Raval. 
Plataforma CAP Raval Nord. 
AAVV del Raval. 
Taula de Mediació de Folch i Torres. 
Associació Institut de Promoció de la Cultura Catalana. 
Raval Rebela’t. 
Terral. 
AAVV Illa RPR i rodalies. 
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AAVV Arc del Teatre i Rodalies. 
Ass. Crist i Renou. 
Fundació Tot Raval. 
Lloc de la dona. 
AFA Vedruna Àngels. 
Acció Lancaster. 
 
Assisteixen al voltant de 41 persones en el moment de màxima afluència. 19 dones i 22 homes. 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Punt informatiu: 
2. Actualització del Pla de xoc de drogues i seguretat al Raval. 
3. CAP del Raval Nord: Actualització 
4. Precs i preguntes 

 

1. Punt informatiu: 

La Regidora del Districte de Ciutat Vella, Gala Pin, destaca: 

• Programa Finestres, properament finalitzarà el termini de sol·licitud dels 
ajuts per arranjament de finestres.  

• Els actes que es realitzaran amb motiu del dia Internacional de la dona al 
districte de Ciutat Vella 

• La propera celebració de la Ravalstoltada 
• La presentació del llibre Cases fàbrica 
• El recull de les actuacions que hi ha en marxa, tant les obres en edificis i 

equipaments, com les obres a l’espai públic. 
• Repàs dels temes tractats als consells de barri del Raval des del 2015 al 

2018, les actuacions derivades i altres actuacions relacionades: 
- Habitatge. 
- Neteja i educació. 
- Mobilitat. 
- Propostes de millora Rambla del Raval i plaça Salvador Seguí. 
- Pla d’usos. 
- Neteja. 
- Drogues. 
- Projectes en marxa del Pla de barris. 
- Soroll. 
- CAP Raval nord. 
- Usos antic hospital de la Santa Creu. 
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2. Actualització Pla de xoc 

Principals actuacions i resultats del pla: salut, seguretat, habitatge, espai públic, 
comunicació i coordinació. 

S’inicia un torn obert de paraules amb relació als temes tractats fins el moment 

 

Pregunta Respostes Regidora 
Viu a prop del CAS Baluard, planteja 
problemàtica de persones als voltants 
de la plaça Dolors Aleu, presència de 
gossos, acampada, brutícia ...  

La situació del CAS està detectada, 
ha augmentat el consum al carrer al 
tancar els pisos on es consumia. No 
és el CAS que genera aquesta 
aglomeració de persones, té a veure 
amb la venda de drogues dels 
voltants. S’ha fet molta feina però no 
es pot dir que s’acabarà amb la venda 
de drogues. S’ha fet intervenció al 
solar del Pràctic i s’està treballant 
perquè cedeixin espai a l’Ajuntament. 
Es treballa amb la possibilitat 
d’incorporar nous educadors i més  
intervenció de GUB per evitar que 
dormin a la zona. S’ha ampliat l’ horari 
de la sala Baluard i està prevista 
l’obertura en el futur d’un alberg de 
baixa exigència però encara trigarà 
alguns anys. 

Treballadora de l’entitat Terral, molt 
preocupada per els persones que 
trafiquen a la porta 

Es pren nota i passarà la informació a 
GUB perquè intervinguin. 

Veí del carrer d’En Robador, expressa 
preocupació per les xeringues que es 
troben a la via pública i pel soroll al 
carrer. 

Ha augmentat el nombre de xeringues 
que es recullen a l’espai públic arran 
de l’operació policial de tancada de 
pisos. S’augmentarà la recollida amb 
una brigada de neteja.  
Si funciona el programa pilot de 
finestres es farà una nova edició. 

Presidenta AMPA Milà i Fontanals, 
explica situació de consum de tòxics 
al voltant de l’IES quan surten els 
nens. Al matí senten molta pudor 
d’orins perquè utilitzen la façana, es 
mostra preocupada per quan arribi 
l’estiu.  S’ha malmès la vegetació  de 
la plaça, creu que parcs i jardins no fa 
manteniment. Hi ha cadires 
arrencades.  

Es coneix la situació de la plaça Folch 
i Torres. Intervenen els educadors de 
carrer, la Guàrdia Urbana de 
Barcelona i els dinamitzadors de la 
plaça per treballar les dinàmiques que 
s’hi donen. S’instal•larà un lavabo 
públic. Es fa seguiment de la 
denuncia pel robatori de l’IES. S’està 
treballant la reorganització dels 
parterres de la plaça. Passem a Parcs 
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Docent de l’IES Milà i Fontanals, 
considera que  s’ha tornat a la plaça 
de fa dos anys, consum de tòxics al 
voltant de l’IES mentre intenten 
treballar valors. Van entrar a robar i 
van fer malbé mobiliari de l’IES. 

i jardins el tema del manteniment. 
Està previst instal•lar les jardineres a 
la façana de l’IES quan s’acabi Punt 
verd. 
 

Veïna de la Plaça Folch i Torres 
corrobora la situació, la plaça s’ha 
tornat a degradar. Han entrat al terrat 
de l’edifici. Demana que es tingui en 
compte l’espai que queda entre el 
punt verd i la paret i que es millori la 
senyalització del punt. Exposa que la 
banda del carrer lleialtat és perillosa 
per les plaques metàl•liques de terra, 
demana que s’acabin les obres. 
Veí intervé per demanar que els veïns 
denunciïn i vencin la por. 

Es destaca la implicació i 
col·laboració dels veïns  

Veí de la Plaça Terenci Moix, diu que 
està amenaçat de mort pels que 
venen droga. Agraeix la tasca de la 
policia. 
Veïna demana aclarir si es treballa 
amb l’Agència de Salut Pública, creu 
que s’hauria d’implicar més. Planteja 
que les farmàcies poden ser un bon 
punt on posar educadors 

Si que hi ha molta implicació de 
l’Agència de Salut Pública. Els 
educadors de salut parlen amb els 
diferents actors implicats, també amb 
farmàcies. Es tindrà en compte la 
proposta relacionada amb les 
farmàcies. 

El paviment de la plaça Folch i Torres 
té trossos de formigó i falten lloses de 
pedra 

Cal que finalitzin  les actuacions de 
Fecsa abans de posar el paviment 
definitiu a Folch i Torres 

Veí del C/ Lancaster sol·licita que es 
recullin les intervencions correctament 
a l’acta, ja que no sempre es fa.  

Es pren nota. 

Veí del C/ Lancaster. Comenta 
necessitat reubicar i racionalitzar 
contenidors escombraries Nou de la 
Rambla. També reclama s’intervingui 
en el solar d’Arc del Teatre amb 
Lancaster, està molt brut i la tanca 
trencada. 

Aquest contenidors són de mida més 
reduïda per la proximitat del Palau 
Güell, per això en calen més. 
Respecte el solar s’ha fet requeriment 
d’actuació a la propietat. 

Veí del C/ Lancaster. Avisa d’un local 
sense llicència a Nou de la Rambla, 
estan fent reforma dins. 

S’ha iniciat expedient sancionador. 

Veí del C/ Lancaster. Demana més 
intervenció GUB sobre tema llauners i 
tràfic drogues a la zona. 

Són conscients del problema, s’han 
fet intervencions al carrer per tema de 
drogues i s’està posant molt focus en 
aquesta zona. 

Acció Raval, sobre el comunicat de Hi ha una taula de treball conjunta 
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Mossos que diu que ha finalitzat el 
problema de les ocupacions de pisos 
per consum, volen mostrar la seva 
disconformitat. Reclamen més 
actuacions socioeducatives a via 
pública i implicació de l’Ajuntament 
davant de la Generalitat. 

amb la Generalitat. El titular de 
Mossos no és afortunat, però el 
fenomen de la ocupació delictiva ha 
mutat i és cert que hi ha menys pisos 
de consum a dins. 

Veïna de la Plaça Folch i Torres, 
demana per la proposta de canvi del 
nom del Casal de Barri de Folch i 
Torres per Casal de Barri del Raval. 

S’accepta la proposta de canvi de 
nom del Casal de Barri. 

 

 

3. CAP del Raval Nord: Actualització 

Es fa un resum de la cronologia dels fets i de la situació actual: S’ha constituït 
una Comissió mixta entre Ajuntament, Generalitat i MACBA per estudiar 
opcions d’ampliació del MACBA. Actualment està aturada la possibilitat de 
rescindir la cessió MACBA però en principi es portaria al plenari municipal de 
març. 

 

Pregunta Resposta 
Veí expressa que cal anar d’acord 
l’ampliació del MACBA i el nou CAP 
però que no acceptaran un 
ajornament. Vol que sigui ja i 
obligaran als partits polítics a definir-
se públicament. 

Creia que els partits polítics de Ciutat 
Vella recolzarien la construcció del 
CAP sobre l’ampliació del MACBA, ha 
influenciat el context electoral. Cal 
treballar plegats, comparteix la 
preocupació perquè s’allargui el 
procés i creu que es podria accelerar 
si hi ha voluntat. 

Una treballadora del CAP expressa 
que la construcció del nou CAP és 
una prioritat i no acceptaran cap canvi 
d’ubicació. Creu que el MACAB està 
jugant amb el temps. 
Un altre veí també fa referència a la 
falta d’un CAP en condicions i que la 
sanitat està per sobre de tot. 
Veïna demana que s’acoti un temps 
públicament d’estudi per part del 
MACBA de la nova ubicació. 
Planteja possibilitat de construir el nou 
CAP a la plaça Terenci Moix, no creu 
que sigui un problema l’estació 
transformadora perquè si hi poden 
viure veïns al voltant, hi pot haver el 
CAP. 

No es pot fer a la plaça perquè l’espai 
públic té a veure amb la qualitat de 
vida, és un bé molt valuós que no s’ha 
de perdre tot i la seva complexitat.  La 
plaça està qualificada com espai 
públic i s’hauria de fer un canvi de 
planejament que porta molt temps i no 
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es pot recuperar l’espai públic que es 
redueix en un lloc proper. El CAP 
s’ubicaria just a sobre de l’ET, el veïns 
no estan just a sobre, per això es 
considera que és un risc per la salut 
que no tenen els veïns. 

 

Les persones interessades en consultar l’àudio del Consell de Barri, podeu 
demanar-lo a participaciocvella@bcn.cat 
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