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Obra finalitzada: 
• Urbanització temporal de Mestres Casals i Martorell (contenidor gestionat pel 

Casal de Barri del Pou de la Figuera i pel Casal de Joves del Palau Alòs). 
• Recollida subterrània, instal·lació de bústies a la plaça Comercial i millora del 

sistema de clavegueram de la zona 
 

 
Obres en curs: 
• Adaptació de l’estació de metro de Jaume I per part de la Generalitat (final maig 

2019) 
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Obres previstes, dates aproximades: 
 
• Millores al clavegueram del Districte: Passeig Pujades, Avinguda 

Francesc Cambó (agost – novembre 2018) 
• Mini skate Ciutadella “Campillo” (agost 2018 – gener 2019) 
• Urbanització del carrer Comerç, entre Fusina i Princesa (Juliol 2018-

Gener 2019) 
• Casal de Gent Gran i allotjaments dotacionals Mestres Casals i 

Martorell (primer trimestre 2019) 
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• Arranjament de voreres de la Via Laietana (agost – abril 2019): 
• Consolat de Mar (La Ribera) 
• Àngel Baixeras (Gòtic) i Joan Massana (La Ribera) 
• Manresa (La Ribera) 
• Plaça de l’Àngel (Gòtic) i Princesa (La Ribera) 
• Tomàs Mieres, Julià Portet i Joaquim Pou (Gòtic) 
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• Reurbanització de la plaça d’Antonio Maura  (octubre 2018 – abril 2019) 
 



Procés participatiu: la Via Laietana, un carrer per al veïnat 
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• Constitució de la Comissió de Seguiment: 12 de juny  
• Obertura del procés a decidim.barcelona: 13 de juny  
• Desenvolupament de les sessions entre juny i octubre de 

2018 (dates aproximades): 
• Carretó per fer propostes in situ: 13, 14, 15, 16, 19 de 

juliol i 15 i 22 de setembre 
• Recorreguts urbans el 26 i el 30 de juliol 
• Tallers: 

• Infància, el dia 11 de juliol 
• Suport a la vida quotidiana, el 20 de setembre 
• Usos de l’espai públic el 27 de setembre 

 
 



Desplegament de la Policia de Barri 
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• El Pla Local de Prevenció i Seguretat que té com a principis rectors: 

• Proximitat: Construir amb la ciutadania el nou model de convivència i 
seguretat de la ciutat 

• Territori: Adequar els serveis i recursos municipals per a la convivència i la 
seguretat d'acord al territori, les seves característiques i les seves necessitats. 

• Transparència: Garantir l’accés a una informació pública de qualitat en el 
conjunt d'accions en seguretat i convivència de forma permanent i 
comprensible. 

• El Pla Director de la Guàrdia Urbana 2016-2019 proposa Un  model  que  
converteixi  el  coneixement  en  intel·ligència que se centri en l’anticipació dels 
problemes detectant-los de manera  precoç 
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Entre les accions per millorar la proximitat, es planteja la creació dels equips 
de Policia de Barri. De manera que cada districte tindrà un equip i cada barri 
tindrà el seu referent. En el cas de Ciutat Vella seran dos agents referents 
per barri, que incorporen: 
 Nous protocols per donar més importància operativa a la tasca de 

proximitat. Incorporació de proximitat a la nit, etc.  

 Nova metodologia de treball policial: mètode CASA 
 La planificació del servei 
 La coordinació amb altres serveis 
 Gestió de la informació  
 La avaluació  

 Treball transversal amb districte, serveis municipals i actors externs  
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Els àmbits d’actuació dels i les referents de barri són: 

 

• Mantenir una diagnosi del barri actualitzada i acurada dels temes de 
convivència i seguretat del barri coneixent totes les problemàtiques que 
preocupen als veïns i veïnes. 

• Mantenir les relacions de proximitat parlant i contactant amb entitats, 
associacions de veïns, associacions de comerciants i veïns i veïnes del barri. 
Treballar la corresponsabilitat de la seguretat i la convivència.  

• Gestionar problemes que requereixin una intervenció policial i activar altres 
serveis que siguin necessaris per atendre situacions complexes.  
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Creació de l’Oficina de Proximitat de la Guàrdia Urbana, per centralitzar la 
informació de tota la ciutat amb els objectius de: 

 

• Implementar el treball policial en clau de proximitat. 

• Homogeneïtzar procediments d’actuació. 

• Adaptar i estructurar el model de treball de proximitat. 

• Impulsar la coordinació per l’abordatge transversal dels conflictes. 

• Assessorar als Equips de Policia de Barri  
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Desenvolupament econòmic als 
barris de 
 
Sant Pere, Santa Caterina i 
 
La Ribera 



El suport a l’activitat econòmica al Districte de Ciutat Vella es coordina 
a través de la Direcció de Comerç , de Barcelona Activa ,Turisme, Pla de 
Barris, Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, 
entre d’altres organismes. 
 
El Pla de Desenvolupament Econòmic és el full de ruta per la 
dinamització i la transformació socioeconòmica del Districte, elaborat a 
partir de les propostes del teixit empresarial, comercial, comunitari, 
social i veïnal de Ciutat Vella. 
 
El PDE articula i ordena accions que ja existien i impulsava Barcelona 
Activa i d’altres àrees que ja existien però de manera inconnexa les unes 
de les altres. 
 
En total planteja 57 actuacions distribuïdes en 5 eixos i 15 línies 
estratègiques. 
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Equip 
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Direcció de Desenvolupament de Proximitat 
de Barcelona Activa: 
 
Ludovic Nau: Accions PDE Raval i Sant Pere i 
Santa Caterina 
 
Bárbara Guix: Punt de Defensa Drets Laborals 
 
Albert Papell: Coordinació PDE Ciutat Vella 
 
Mar Vallecillos: Coordinació PDE Ciutat Vella, 
Sants-Montjuïc i Horta-Guinardó 

Districte Ciutat Vella:                                                    
 
 
Xavier Esteve: Comerç  
 
Esperança Busquets: Coordinació de 
Projectes Territorials 
 
 
 



Pressupost de l’any 2017 
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• Suport per activitats, entitats i programes preexistents a les diverses direccions:  

2.975.107 € 

 

• Pressupost específiques per a les actuacions Pla de Desenvolupament Econòmic: 

1.176.402 €. 

 

• Total 4.151.509 € 

 



Comerç de Proximitat al Casc Antic – Comerç a Punt 
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• 12 hores d’assessorament sobre estratègies de venda, 
aparadorisme, fidelització, màrqueting, gestió de clientela o 
comptabilitat, entre altres temàtiques 
 

• A mida i in situ a l’establiment 
 

• Edició 2017: Valoració per part dels 21 comerços 
beneficiaris a Ciutat Vella 
 

• Edició 2018: Inscripcions fins el 13 de juny a les 13H 
 

• Edició 2018: 20 places, 45 candidatures de les quals 19 
del Casc Antic 
 

 



Punt de Defensa dels Drets Laborals 
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• En funcionament des d’octubre 2017, plaça Salvador Seguí 16 
 

• Assessoraments individuals i formacions grupals 
 

• Col·laboració amb entitats de la xarxa laboral del Casc Antic 
 
• 243 persones ateses de gener a maig 2018 

 
• Al juny 2018 portem el servei al convent de Sant Agustí els 

dimecres al matí 
 



Convocatòria de subvencions “Impulsem el que fas” 
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• Projectes amb impacte socioeconòmic al territori 
 

• Edició 2017: 4 projectes subvencionats al Casc Antic : 85.000€ 
 

• Casa Candela 
• Sala Cíclica 
• Sant Pere m’Encanta 
• Fundació Bayt Al-Thaqafa 

 
• Edició 2018: resolució provisional octubre 2018 
 
 



Ocupació de qualitat  - Curs de barber per a joves en risc d’exclusió social 
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• Projecte de la Fundació Bayt Al-Thaqafa, subvencionat a través 
de la convocatòria “Impulsem el que fas” 2017 
 

• Destinat a joves menors immigrants no acompanyats 
 

• Curs de perruqueria i barberia + competències ocupacionals 
 

• Pràctiques en una perruqueria del barri 
 

• El projecte ajuda també a lluitar contra els estigmes  
 

 



Baixos de Protecció Oficial 
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• Dinamització de locals buits 
 

• Foment d’una economia que atén necessitats concretes dels 
veïns i veïnes   
 

• Foment d’una economia plural, social i sostenible 
 

• Primera edició: Actualment en fase de valoració de projectes. 
• 4 dels 9 locals són al Casc Antic (Comerç 38; Francesc 

Cambó 18-36; Sant Pere Mitjà 65; Assaonadors 26) 
• Inici d’activitat de setembre a desembre 2018 segons local 

 
• Perspectiva 2019: més locals públics i intermediació amb locals 

privats 
 

 



Economia de Proximitat – Banc de Recursos de Ciutat Vella 
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• Projecte comunitari impulsat per 4 entitats del Districte, Barcelona 
Activa i el Districte de Ciutat Vella 
 

• Mancomunació gratuïta de recursos entre entitats del Districte 
 

• Per a esdeveniments a la via pública i per a qualsevol acte de les 
entitats 
 

• 31 tipologies de materials: carpes, cadires, taules, petit equip de so 
i molt més 
 

• Gestionat per joves del Districte a qui es dóna l’oportunitat d’una 
primera experiència laboral  
 

 



Servei d’Atenció a l’Activitat Econòmica 
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• Servei territorialitzat per a empreses, persones 
emprenedores, comerços, entitats i veïnat del Districte 
 

• Juny – Octubre 2018 : disseny del servei en col·laboració 
amb Associacions de Comerços i Entitats: 

• Suport i acompanyament a l’activitat econòmica 
• Assessoraments i activitats formatives 
• Informació territorialitzada sobre recursos de promoció 

econòmica  
• Treball en xarxa 
• .... 

 
• Principis 2019 (previsió): inici del servei 
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Obert al Futur: Programa formatiu per comerciants en horari de mig dia, 
gratuït. Es van realitzar 16 càpsules per 56 persones.Per cada comerç que ha fet 
3 càpsules de formació té dret a 4 hores d’assessorament: 6 comerços de Ciutat 
Vella. 
 
 
Xarxa Comercial en Creixement: Sessions de formació per enfortir associacions 
(com captar nous associats, eines per comunicació,..) les associacions 
participants: 
- Assoc. de Sta caterina, veïns i Comerciants del Mercat i del Barri. 
- Assoc. de Veïns i Comerciants Santa Anna. 
- Federació d'associacions de BarnaCentre. 
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Dinamitzada per la Fundació Comtal 
 
En formen part: Eica Casc Antic, Bayt Al-Thaqafa, MigraStudium i properament 
Mescladís. 
 
Funcions:  

• Informació sobre recursos i formacions. 
• Assessorament i orientació laboral 
• Xerrades sobre drets laborals 

 
 

Xarxa Laboral del Casc Antic 
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• Quines propostes tens perquè hi hagi més comerç de proximitat? 
 

• Quin mix comercial desitjaries per al barri?  
 

•  Quines botigues necessitem? 
 

• Com podem enfortir l’ocupabilitat dels nostres veïns? 
 

• Quines necessitats no tenim cobertes amb l’oferta comercial? 
 

• Què podem fer l’Ajuntament, la xarxa comercial i la xarxa laboral per 
promocionar el barri? 
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