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1. Presentació  

1.1. El Pla de Barris 

Aquesta nova edició del Pla de Barris inclou 10 plans en 15 barris i 261.681 persones, amb una inversió prevista 
de 150 milions d’euros. L’objectiu del Pla de Barris és revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves 
polítiques públiques; implicant als i les ciutadanes en el desenvolupament de projectes dinamitzadors dels seus 
barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant un temps acotat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nou Pla de Barris es centra en els mateixos àmbits de l’edició anterior però renovats: 

 

🎓 Educació i Salut Pública.  

👪 Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària. 

🏬 Habitatge. 

📈 Ocupació, impuls econòmic i economia social. 

⛲ Espai públic i accessibilitat. 

🌍 Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica. 
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1.2. El procés participatiu el PdB 

No podem entendre un Pla de Barri que no sigui elaborat amb de manera conjunta amb els diversos agents del 
territori (associacions veïnals, agents econòmics, entitats culturals, etc.) així com el conjunt de veïns i veïnes 
del barri, la implicació dels quals és fonamental per a determinar les necessitats específiques, els objectius i 
les línies d’actuació prioritàries que hauran de configurar el Pla de Barri del Raval pel període 2021-2024.  

En aquest sentit, s’ha desplegat un procés participatiu estructurat al voltant dels següents objectius: 

1. Promoure espais i canals de debat i deliberació que contribueixin a la definició de la diagnosi i les línies 
estratègiques d’actuació del Pla de Barri del Poble-sec 2021-2024. 

2. Desplegar un procés participatiu àgil i comprensible per a les persones i entitats que en prendran part, 
garantint la transparència, la traçabilitat de les aportacions i el retorn i la interacció amb les persones 
participants. 

3. Promoure una participació accessible i inclusiva, que tingui en compte la diversitat del barri i procurant 
que aquesta sigui reflectida en el procés participatiu, fent especial incidència en aquelles persones i 
col·lectius que sovint no participen o compten amb poca visibilitat pública. 

4. Potenciar la democratització dels Plans de barri amb la intervenció directa de la ciutadania i de les 
entitats del territori, cercant una major aproximació a les realitats i necessitats concretes d’aquest. 

5. Vetllar perquè en aquest procés participatiu es tinguin en compte les aportacions realitzades en espais 
o processos de participació anteriors per tal d’evitar la reiteració de demandes i la sensació de 
‘començar de zero’. 

6. Generar un procés capaç de garantir la qualitat democràtica utilitzant canals digitals de participació, i 
la seguretat dels participants en els espais físics. 

Amb la finalitat de desplegar els objectius mencionats, s’ha realitzat un procés participatiu que entre els mesos 
de març i desembre del 2020 ha impulsat quatre fases. Aquestes quatre fases han permès desenvolupar un 
mapa d’agents que tenen incidència en els àmbits plantejats en el Pla de Barri, generar una diagnosi acurada 
de la situació del barri i fer un recull de reptes, prioritats i propostes concretes dels diversos agents que han 
participat en el procés.  
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2. El Pla de Barris del Raval 

Anàlisi del barri 

El barri del Raval, situat al sud de la ciutat de Barcelona és un dels 4 barris que integren el districte de Ciutat 
Vella, juntament amb la Barceloneta, el Gòtic i el de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Actualment té una 
població de 48.297 habitants, en una superfície de 110ha això fa que la densitat gairebé sigui el doble que a la 
resta de la ciutat. El pas de el temps i els elements que limiten amb el barri com el port, la Rambla o la trama 
de l'eixample han creat un barri d'acollida. La situació social i la realitat física han generat un barri caracteritzat 
pels contrastos. 

Alguns indicadors importants a tenir en compte per l'elaboració del Pla de Barri 2021-2024 són: 

 A més dels centres educatius, el barri compta amb una àmplia xarxa d’entitats, equipaments i recursos 
educatius i culturals de proximitat. 

 Al Raval, el percentatge de persones amb estudis universitaris és menor que a la mitjana de ciutat. 

 El Raval és un dels barris amb la densitat més alta de tota la ciutat i amb una configuració de diversitat 
cultural. Existeix un teixit associatiu fort, nombrós i divers. 

 Amb una població menys envellida que el conjunt de la ciutat, l'índex de natalitat està per sobre que la 
mitjana de ciutat. 

 Els habitatges són antics, petits i disposen de pocs metres quadrats per cada membre de la unitat 
residencial, molts amb greus deficiències que necessiten arranjaments, de petit o gran abast. 

 El valor cadastral dels habitatges  és significativament  menor en relació al districte i la ciutat. Els 
habitants disposen de molt menys sòl de parc urbà que a la resta de la ciutat. 

 Significatiu percentatge de persones en  situació d’atur respecte al conjunt de ciutat. 

 Al Raval, la renda disponible per família i per persona és molt inferior que la mitjana de la ciutat, tot i 
que hi ha diferències significatives  per seccions censals. 

Antecedents 

El pla de Barris és una iniciativa municipal que es va crear en el mandat anterior, 2016-2020. El Raval Sud, 
juntament amb el Gòtic Sud,  fou un dels 16 barris seleccionats i en aquest cas concret es van realitzar 63 
accions. Aquestes són alguns dels projectes singulars a destacar: 

 Millores en les entrades dels centres educatius 

 Nous perfils professionals a les escoles 

 Banc de Recursos Mancomunats 

 Teixim Barris: rehabilitació d’habitatges amb retorn social 

 Baixos de Protecció Oficial 

 Subvenció per canvi de finestres 

 Facilitació del projecte Borsí i Can Seixanta 

 Kn60lab: Foment participació juvenil 

 Reforma de la Rambla Raval, Vázquez Montalban i Salvador Seguí 

 Jardins Voltes d’en Cirés 

Document Base participació 

Es pot consultar el següent document que s’ha elaborat per a la presentació del procés: enllaç 
 
 
  

https://decidim-barcelona-production.s3.amazonaws.com/decidim-barcelona/uploads/decidim/attachment/file/8965/Document_Base_Participaci%C3%B3_Raval.pdf
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3. El procés participatiu per a l’elaboració del PdB del Raval 

L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania del barri del Raval per tal d’elaborar 
conjuntament el Pla de Barri 2021-2024. 

Les metodologies emprades durant el procés participatiu han estat diverses, generant un procés híbrid entre la 
participació presencial (punts mòbils) i la participació digital (Decidim, sessions de debat telemàtiques, etc.) si 
bé aquest últim mode de participació ha incrementat el seu pes, donada l’actual situació de crisi sanitària. 

A continuació, realitzarem una breu anàlisi dels principals canals de participació desplegats en la fase d’obertura 
del debat sobre el nou Pla de Barri del Poble-sec. A mode de síntesi presentem la següent taula que recull 
informació respecte el nombre de propostes i la participació segons els diferents canals.  

Propostes i participació segons canals procés participatiu 

 Total Sessions  
temàtiques 

Punts  
Mòbils 

Decidim 

Propostes 203 77 101 25 

Participació 474 68 276 ús 
91 propositives 

4 participants 
35 adhesions 

 

3.1. Sessions temàtiques 

Entre els mesos de novembre i desembre, es van realitzar les següent sessions temàtiques en el marc del 
procés participatiu per a l’elaboració del Pla de Barri del Raval:  

 Grup Impulsor Ampliat (17 de novembre): sessió de debat per tal de definir el Pla de Barris del Raval, 
en la qual es van tractar aspectes relacionats amb tots els eixos temàtics. 

 Noves Veus veïnals (19 de novembre): sessió de debat per tal de definir el Pla de Barris del Raval, en 
la qual es van tractar aspectes relacionats amb tots els eixos temàtics 

 Grup de Joves (26 de novembre): sessió temàtica de debat per tal de definir el Pla de Barris del Raval, 
en la qual es van tractar aspectes relacionats amb tots els eixos temàtics. 

 Activitat econòmica (14 de desembre): sessió temàtica de debat per tal de definir el Pla de Barris del 
Raval, en la qual es van tractar aspectes relacionats amb l'activitat econòmica i la creació d’ocupació. 

Totes les sessions de debat han estat realitzades de manera telemàtica. Malgrat la incorporació d’aquestes 
noves eines digitals per a realitzar sessions de debat que generalment són presencials, l’experiència ha estat 
positiva, tant pel que fa al nombre de participants en cada una de les sessions (similar al de les sessions 
presencials) com en la fluïdesa del debat i la qualitat de les aportacions. En aquest sentit, l’eina digital utilitzada 
permet distribuir el total de participants en subgrups, fet que facilita un desenvolupament del debat òptim i 
còmode per les persones assistents.   

Amb tot, també cal mencionar que els debats digitals, per una banda, han dificultat a vegades la comprensió 
de les intervencions (problemes amb la connexió a internet), però també han facilitat el desenvolupament d’un 
debat menys rígid i més dinàmic, on les persones participants es sentin còmodes per a respondre o comentar 
les intervencions d’altres participants. 

L’estructura de les sessions ha estat la següent  

 Benvinguda  

 Presentació del Nou Pla de barris Raval (2021-2024): àmbits, línies estratègiques, proposta d’objectius, 
experiències inspiradores  

 Recollida d’aportacions de les persones participants  

 Reflexions i visions del treball compartit 
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 Calendari de devolució del procés de participació 

 Tancament i agraïment 

Per a la recollida d’aportacions de les persones participants, quan el nombre de participants ha estat elevat, 
s’ha separat en dues sales els grups de debat. En els dos grups de debat s’han treballat les mateixes 
temàtiques. El recull de propostes s’ha dinamitzat amb la finalitat de facilitar l’intercanvi de punts de vista entre 
les diverses persones participants, treballant en petits grups sempre que ha estat necessari i realitzant una 
posada en comú al final del debat per tal de conèixer les aportacions de l’altre grup i poder-hi fer aportacions. 

Per altra banda, al llarg de cada un dels debats, més enllà de recollir la visió i les propostes particulars de cada 
participant, s’ha procurat detallar el màxim possible les propostes d’actuació plantejades, així com cercar línies 
d’actuació que interpel·lessin diversos agents del barri.  

En les 4 sessions temàtiques han participat un total de 68 persones i s’han recollit un total de 77 propostes. 
Es valora molt positivament la participació assolida en totes i cadascuna de les sessions temàtiques, així 
com la diversitat d’agents participants i perfils.  

Propostes segons sessions temàtiques i eixos 

Propostes Total Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 Eix 6 

Sessions        

Grup Impulsor Ampliat 20 7 8 1 1 3 - 

Noves Veus 32 6 10 9 3 4 - 

Joves 14 5 4 - 2 2 1 

Activitat Econòmica 11 - - - 11 - - 

 
 
 
 

Imatge de les sessions temàtiques 

 
 

Participants a la sessió de Joves (26/11/2021) 
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3.2. Punts mòbils  

Durant el procés s’han realitzat també diversos punts mòbils presencials d’informació i recollida de propostes. 
Els punts mòbils que s’han dut a terme són els següents: 

 Rambla del Raval (10 de desembre. Matí.) 

 Plaça Folch i Torres (10 de desembre. Tarda.) 

 Plaça Joan Amades (11 de desembre. Matí.) 

 Plaça Terenci Moix (11 de desembre. Tarda.) 

 Centre Cívic Drassanes (14 de desembre. Matí.) 

 Carrer Riereta (14 de desembre. Tarda.) 

Els punts mòbils han estat l’actuació de referència del procés participatiu a l’espai públic. En cada un dels punts 
mòbils, es realitzava una dinamització proactiva en una doble direcció: per una banda, oferir informació 
relacionada amb el desenvolupament del procés participatiu als veïns i veïnes del barri. A la vegada, oferir la 
possibilitat de participar en el procés, registrant propostes des del punt mòbil a la plataforma Decidim.  
 
En els punts mòbils han estat informades un total de 276 persones i han realitzat propostes un total de 91 
persones, s’han recollit un total de 101 propostes.  
 

Propostes segons punts mòbils i eixos  

 Participants Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 Eix 6 

Punts Mòbils        

10/12/2020_Matí 4 - 3 - 1 - - 

10/12/2020_Tarda 10 1 6 1 - 2 - 

11/12/2020_Matí 25 - 6 5 6 8 - 

11/12/2020_Tarda 24 10 4 - - 10 - 

14/12/2020_Matí 9 1 1 - 4 3 - 

14/12/2020_Tarda 29 1 13 7 2 5 1 

 

Els següents espais de dinamització a l’espai públic (punts mòbils) han comptat amb el suport de l’equip de 
mediació intercultural del Districte de Ciutat Vella. Es valora molt positivament la col·laboració d’aquestes 
figures en el procés, ja que ha facilitat la proximitat i recollida d’aportacions per persones de comunitats amb 
diversitat d’origen i cultural.  

Punts mòbils amb suport mediació  

 
 
  

 10/12/2020_Matí 

 10/12/2020_Tarda 

x 11/12/2020_Matí 

x 11/12/2020_Tarda 

x 14/12/2020_Matí 

x 14/12/2020_Tarda 
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3.3. Decidim.Barcelona  

La plataforma digital Decidim.Barcelona ha estat el nucli vertebrador del procés. A través d’aquest espai s’ha 
possibilitat la centralització de la informació relacionada amb les diverses fases del procés participatiu, així com 
de les propostes realitzades per la ciutadania i el teixit associatiu, tant les que s’han registrat directament a la 
plataforma com aquelles que han sorgit de les entrevistes, dels punts mòbils i dels diferents grups de debat, 
que han estat posteriorment introduïdes al Decidim per part de les persones dinamitzadores del procés. 

En aquest sentit, el Decidim ha servit com a punt de convocatòries de les diferents trobades, i és també on es 
poden consultar les actes i els informes de totes les actuacions realitzades. La plataforma digital ha estat també 
l’espai on s’ha realitzat el seguiment de la redacció de la versió final del Pla de Barri i de la seva implementació.  

El procés presenta les següents estadístiques:  

 

 

Imatge Decidim.Barcelona 

 

Procés participatiu del Pla de Barri del Poble-sec a la plataforma Decidim.Barcelona 
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4. Anàlisi dels resultats  

4.1. Síntesi dels principals resultats 

S’han recollit un total de 203 propostes. La present taula mostra els valors absoluts per a cada Eix del Pla de 
Barris així com la seva procedència en el model de recollida. Veiem com els principals models de recollida de 
propostes han estat els punts mòbils i les sessions virtuals en format de trobades de participació. El model que 
ha assolit un nombre inferior de propostes ha estat a través de la plataforma online del Decidim.Barcelona. 

En relació als eixos d’actuació, l'Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària ha estat el que més 
comentaris ha obtingut amb un total de 55 aportacions, seguit de l' Eix 5. Espai Públic i Accessibilitat amb 46 
aportacions. Destaca com en aquest eix una gran majoria de les propostes son recollides a través dels Punts 
mòbils desplegats arreu del barri del Raval. L'Eix amb menys aportacions ha estat l'Eix 6. Sostenibilitat 
ambiental i emergència climàtica amb 6 propostes. 

Propostes segons eixos i canal participatiu 

 Total Sessions 
temàtiques 

Punts 
Mòbils 

Decidim 

Eix 1. Educació i Salut 37 18 13 6 

Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 55 22 33 - 

Eix 3. Habitatge 24 10 13 1 

Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 33 17 13 3 

Eix 5. Espai Públic i Accessibilitat 46 9 28 9 

Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 6 1 1 4 

Total 203 77 101 25 
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4.2. Anàlisi de les propostes segons eixos temàtics 

Per a l’anàlisi de propostes segons eixos temàtics hem realitzat una taula síntesi dels principals resultats. A 
continuació es realitza una descripció segmentada segons els diferents eixos del procés. Informem que als 
annexos es troben recollides les taules íntegres de propostes segons els diferents eixos temàtics.  
 

Síntesi propostes segons eixos i temàtiques 

Eixos Observacions 

Eix 1. Educació i salut púbica  

Educació - Cursos llengües 
- Serveis suport a l’estudi 
- Projectes i activitats de caire sociocultural 
- Projectes educatius d'àmbit comunitari dins i fora dels 

centres educatius 

 

Salut - Pràctica esportiva  
- Millores instal·lacions 
- Servei mediació a espais sanitaris 

Propostes limitades en la 
temàtica de salut 

 

Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària Major nombre propostes 
ciutadanes 

Drets socials - Facilitar tràmits administratius 
- Projectes i ajuts  

 

Equitat i gènere - Col·lectius LGTBI  

Acció comunitària - Accions de foment participació 
- Projectes comunitaris 

 

Eix 3. Habitatge  

 - Ajudes accés i rehabilitació habitatge 
- Drets  
- Projectes comunitaris  

“Narcopisos”, desnonaments 

Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social  

Ocupació i impuls 
econòmic 

- Fomentar el comerç de proximitat  i l'activitat comercial 
- Serveis de suport laboral 
- Formació especialitzada i professionalitzadora 

 

Economia social - Projectes que donin resposta a col·lectius en situació 
de vulnerabilitat 

 

Eix 5. Espai públic i accessibilitat Nombre de propostes 
elevades, però moltes 
excedeixen els límits del PdB 

 - Projectes que vinculin la ciutadania en el seu entorn 
urbà més proper 

- Millora d’espais públics 
- Accessibilitat arquitectònica 

 

Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica Temàtica amb menor 
nombre d’aportacions 

 - Diversitat propostes 
- Molts vinculades a la recollida selectiva 
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Eix 1. Educació i salut pública  

S'han comptabilitzat un total de 37 propostes per aquest eix. D'aquestes, un total de 6 no es consideren pròpies 
de Pla de Barris, pel que considerem un total de 29 propostes ciutadanes dins d'aquest eix. La majoria 
d'aquestes propostes ciutadanes, 23 fan referència a l'àmbit educatiu i 6 corresponen a l'àmbit de salut 
pública.  

Pel que fa a les que es relacionen amb l'àmbit educatiu podríem agrupar-les en 4 grans blocs d'actuacions. Un 
primer gran bloc son aquelles referents a la necessitat de realitzar cursos de llengües per facilitar l’adaptació 
a la vida de la ciutat o millorar les habilitats lingüístiques. Un segon bloc són les corresponents als serveis per 
al suport a l'estudi com espais d'estudi per a les persones del barri, vinculat també a un tercer grup de 
propostes que demanden projectes i activitats de caire sociocultural per promoure la convivència. Un quart 
bloc són les demandes en relació a programes i projectes educatius d'àmbit comunitari dins i fora dels 
centres educatius des d'una perspectiva inclusiva (escoles de segona oportunitat, mediadors/educadors als 
centres educatius, etc.).  

En relació al bloc de propostes de salut, es concentren una majoria en les demandes d'actuacions adreçades 
a promoure la pràctica esportiva així com a la millora o creació de noves instal·lacions esportives del barri. 
La resta de propostes es centren en propostes de creacions de centres de dia i de fomentar el servei de 
mediació en els espais sanitaris del Raval. 

 

Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària  

Aquest eix és el que presenta un major nombre de propostes ciutadanes amb un total de 52 intervencions. 
En relació a l'àmbit de les diferents propostes ciutadanes, tot i que aquest eix engloba accions transversals que 
vinculen totes tres àmbits, s'han recollit un total de 13 iniciatives pròpiament  relacionades amb els Dret socials, 
l'Equitat de gènere ha recollit 1 aportació i, pel que fa al darrer àmbit d’Acció comunitària se'n recullen un total 
de 33 propostes. 

Si analitzem aquestes propostes ciutadanes en l'àmbit dels Drets socials, podem diferenciar 2 grans blocs. Un 
primer fa referència a propostes relacionades en crear sistemes per facilitar l’accés de la ciutadania en la 
realització dels tràmits administratius (servei de suport a la tramitació de documentació, traductors, persones 
amb discapacitat, etc.). El segon bloc correspon a propostes relacionades amb temes concrets de drets socials 
(mesures per controlar el preu de l'habitatge, beques menjador, etc.). 

En relació a l'àmbit de l'equitat de gènere es recull una proposta concreta en relació als col·lectius LGBTI i la 
necessitat de treballar amb les diverses comunitats d'origen del barri per incorporar aquest col·lectiu. 

L’acció comunitària presenta 2 grans blocs d’actuació. Un primer en relació a les accions per enfortir el teixit 
associatiu i comunitari del barri i augmentar la seva participació i comunicació amb els diferents òrgans i 
espais municipals del districte (millorar la comunicació amb l’Administració, mesures de suport a les entitats 
d'àmbit comunitari, etc.). El segon gran bloc contempla mesures relacionades amb projectes i actuacions 
concretes des d'un àmbit comunitari al barri (campanya per millorar la imatge del Raval, projectes 
interculturals, etc.). 

 

Eix 3. Habitatge  

L'eix d'habitatge presenta un total de 23 propostes. D'aquestes, 11 fan referència a mesures per aplicar 
reduccions en els preus dels habitatges o ajudes a rehabilitació o una major oferta d’habitatges socials. 
La resta de propostes son en relació a projectes per millorar el Dret en matèria d'habitatge (finestreta única, 
control de pisos turístics, plans integrals de millora en l'habitatge, etc.) i també en projectes comunitaris 
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vinculats a la rehabilitació o millora dels habitatges del barri (projectes de masoveria urbana, rehabilitacions 
amb retorn social, etc.).  

 

Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social  

L'eix d'Ocupació, impuls econòmic i economia social contempla un total de 33 propostes. Tots tres àmbits 
d’actuació estan força relacionats, però hem cregut convenient, per facilitar el seu anàlisi, una separació en 
dos blocs. Un primer relacionat amb les propostes adreçades a l’ocupació i l'impuls econòmic, i un segon bloc 
adreçat a iniciatives per l'economia social. 

El primer bloc, format per la meitat de les propostes i en relació a mesures per activar l’ocupació i l'impuls 
econòmic al barri, es poden agrupar en actuacions per fomentar el comerç i l'activitat comercial del Raval 
(Dinamitzar l'espai comercial, impulsar el comerç de proximitat, formacions específiques, etc.) però també amb 
serveis adreçats a la recerca i creació de feina (borses de treball per a joves, formació ocupacional i 
formacions professionalitzadores, etc.).  

El segon gran bloc en relació al foment de l’ocupació està bàsicament format per propostes de projectes per 
vincular col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb dificultats a la dinàmica laboral des d'una 
perspectiva comunitària (acompanyament i suport en la recerca de feina a persones en situació d’extrema 
vulnerabilitat.  

 

Eix 5. Espai públic i accessibilitat  

L'eix d'Espai públic i accessibilitat és el segon eix amb un major nombre d'aportacions realitzades, un total 
de 46. Una majoria de les mateixes, 23, s'han realitzat sobre àmbits o temàtiques que considerem no tenen 
a veure amb les actuacions del Pla de Barris, com ara la millora de la seguretat al barri, disminució de la 
delinqüència, una major presència i actuacions dels serveis de neteja, un major nombre de places de pàrquing, 
etc.  

De la resta d'actuacions proposades, 18 fan referència a projectes o millores relacionades amb l'espai 
públic del barri. Podríem agrupar-les en dos grans blocs, un primer en relació a aquelles iniciatives que 
pretenen vincular la ciutadania en el seu entorn urbà més proper (projectes per les persones sense llar, 
adequació d'espais i trames urbanes per als vianants, espai públic des d'una visió de gènere, etc.), i un altre 
gran bloc que fa referència a la millora dels espais verds presents al barri per tal de crear un barri més amable 
i proper. 

En relació a les aportacions relacionades amb l'Accessibilitat, s'han recollit un total de 5 propostes on apareix 
el concepte de fer més accessible determinats espais del barri (voreres, parcs, etc.), tant per a persones de 
mobilitat reduïda com per a persones d'edat avançada. 

 

Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica  

En relació a aquest últim eix s'han recollit un total de 6 propostes. Aquestes fan referència a diversos àmbits 
de l'eix, com per exemple a la millora de les campanyes informatives sobre el sistemes de recollida i 
contenidors de la brossa, creació d'agents cívics ambientals de barri, la creació de refugis climàtics o la 
promoció de la rehabilitació energètica.  
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Aportacions generals 

En aquest punt se’ns fa necessari presentar algunes reflexions respecte determinats aspectes que traspassen 
els límits de l’anàlisi segons temàtiques del procés; però que considerem fonamentals explicitar per 
complementar aquest informe. Avancem que ho presentem a mode de síntesi:  

 Desconeixement què és realment PdB per part de la ciutadania, tot i que valorem molt positivament el 
procés de participació com a mecanisme també de difusió i coneixement del propi pla.  

 Limitacions al procés de participació, sobretot en l’acció en l’espai públic, on moltes de les propostes 
es vinculen a projectes d’inversió.  

 Increment de necessitats de la població del barri vinculades als efectes de la conjuntura Covid-19 i de 
la crisi social i econòmica:  

o Es destaca sobretot la incidència en els discursos de les persones participants de la percepció 
d’estigmatització del barri.  

o Nous reptes vinculats a les TIC: bretxa digital (accés, ús i qualitat d’ús) i accés a serveis.  
o Es destaca també la percepció de desbordament tant dels diferents serveis d’atenció del barri 

com de les entitats que han participat en el procés. 
o Així mateix es considera que la conjuntura econòmica, sobretot per l’àmplia vinculació de 

famílies del barri al sector del comerç, està incrementant les situacions de vulnerabilitat.  

 Potencialitats de la conjuntura en relació a la percepció d’obrir espais de co-creació, treball transversal, 
etc. 

 Necessitat de treballar des d’una perspectiva d’abordatge integral per a la millora de la percepció del 
barri.  

 Necessitat de treballar amb una doble visió el PdB 
o Pla de xoc (urgència) 2021 
o Projecció 2024 
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5. Anàlisi de la participació  

A nivell general podem observar un nombre més o menys similar pel que fa a les persones participants dels 
diferents espais participatius, excepte per la sessió de joves i pel punt mòbil del dia 10 pel matí que presenten 
nombres més baixos d'assistents. Un nombre de 76 dones i 74 homes van fer aportacions al Pla de Barris.  

 

Síntesi participació segons característiques persones participants 

Participació Total ús 
PM 

Total 
 

Home Dona No 
binari 

Entitat/Individual Tècnics/Polítics Grup 
edat  

Sessions         

Grup Impulsor 
Ampliat 

/ 12 4 8 - 12/0 6 30-45 

Noves Veus / 20 9 11 - 17/3 4 30-45 

Joves / 10 4 6 - - 5 18-30 

Activitat Econòmica / 17 8 9 - 16/16 10 30-45 

Punts Mòbils         

10/12/2020_Matí 46 7 5 2 - / / 30-45 

10/12/2020_Tarda 57 17 9 8 - / / 30-45 

11/12/2020_Matí 48 22 17 5 - / / 30-45 

11/12/2020_Tarda 36 15 9 6 - / / 45-60 

14/12/2020_Matí 33 11 5 6 - / / 45-60 

14/12/2020_Tarda 56 19 4 15 - / / 45-60 
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ANNEXOS 

Síntesi dels principals resultats del procés 

Propostes segons eixos i canal participatiu 

Propostes Total Eix 1 Eix 2 Eix 3 Eix 4 Eix 5 Eix 6 

Sessions        

Grup Impulsor Ampliat 20 7 8 1 1 3 - 

Noves Veus 32 6 10 9 3 4 - 

Joves 14 5 4 - 2 2 1 

Activitat Econòmica 11 - - - 11 - - 

Punts Mòbils        

10/12/2020_Matí 4 - 3 - 1 - - 

10/12/2020_Tarda 10 1 6 1 - 2 - 

11/12/2020_Matí 25 - 6 5 6 8 - 

11/12/2020_Tarda 24 10 4 - - 10 - 

14/12/2020_Matí 9 1 1 - 4 3 - 

14/12/2020_Tarda 29 1 13 7 2 5 1 

 
 
 

Participació segons característiques i canal participatiu 

Participació Total ús 
PM 

Total 
persones 

Home Dona No 
binari 

Entitat-
Individual 

Tècnics-
Polítics 

Grup 
edat  

Sessions         

Grup Impulsor 
Ampliat 

/ 16 4 7 - 12/0 6 30-45 

Noves Veus / 20 9 11 - 17/3 4 30-45 

Joves / 10 4 6 - - 5 18-30 

Activitat Econòmica / 17 8 9 - 16/16 10 30-45 

Punts Mòbils         

10/12/2020_Matí 46 7 5 2 - / / 30-45 

10/12/2020_Tarda 57 17 9 8 - / / 30-45 

11/12/2020_Matí 48 22 17 5 - / / 30-45 

11/12/2020_Tarda 36 15 9 6 - / / 45-60 

14/12/2020_Matí 33 11 5 6 - / / 45-60 

14/12/2020_Tarda 56 19 4 15 - / / 45-60 
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Propostes recollides 

Propostes Eix 1. Educació i salut  
 

Títol Proposta 

Salut 

Ampliar el servei de 
mediació sanitari     

Ampliar el servei de mediació en l’àmbit sanitari existent només als CAP del 
barri 

Incrementar els espais 
públics per a la pràctica 
esportiva  

Habilitar espais i dotar d’infraestructures públiques al barri per poder-hi fer 
esports 

Centre de dia per 
persones grans i amb 
risc de vulnerabilitat 

Creació d'un espai físic al barri que pugi realitzar funcions de de centre de dia 
amb persones grans i persones amb risc de vulnerabilitat. Podria vincular-se a 
les persones treballadores en cures que ja estan jubilades i que tenen 
experiència en aquest sector 

Sessions i tallers 
psicològics emocionals 

Cercar acords amb els col·legi de psicòlegs de Catalunya per al d'oferir 
sessions a preus reduïts a persones que necessiten ajuda psicològica i 
emocional 

Programa de promoció 
de l’activitat física 

El sedentarisme comporta molts perjudicis per a la salut. Creiem necessari 
crear un programa de promoció de l’activitat física, que pugui ser receptat des 
dels Centres d’atenció primària del barri. Es tractaria d’activitat física de baixa 
intensitat per tal de poder-se dur a terme en places del barri o la Rambla del 
Raval, sense necessitat d'equipament especialitzat. Per a la supervisió de 
l’activitat caldria comptar amb personal especialitzat de centre esportiu 
municipal. Hauríem de comptar amb la coordinació entre CAP’s i Centre 
Esportiu Municipal. Cal remarcar el benefici de l’activitat física i els aspectes 
beneficiosos de la socialització. Per altra banda la proposta ha d’anar dirigida a 
un espectre gran de la població i podria complementar el programa de 
caminades del barri que ja es va dur a terme en anys anteriors. 

Promoure la salut Promoure la salut des d'una mirada preventiva, intercultural i comunitària 

Educació 

Millora real de les 
oportunitats educatives 
per a tothom 

En el Raval tots els centres educatius estan catalogats de màxima complexitat. 
Per tal d’arribar a una equitat en els resultats educatius; respecte a altres barris 
de Barcelona -veritable paràmetre de lluita contra la segregació escolar- , és 
necessari reforçar les plantilles escolars amb personal de suport amb diversos 
perfils professionals. En el Raval el percentatge d’alumnes que no assoleixen 
les competències bàsiques és elevat i la mitjana de població amb estudis de 
grau superior està per sota de la mitjana de Barcelona; relació proporcional 
entre les dificultats d’escolarització que presenta l’alumnat i la necessitat de 
personalitzar el seu ensenyament: el percentatge d’alumnes que no assoleixen 
les competències bàsiques és elevat i la mitjana de població amb estudis de 
grau superior està per sota de la mitjana de Barcelona. Per una altra banda el 
risc d’abandonament escolar amb el tancament de les escoles el passat curs 
escolar ha augmentat. Cal personal de suport educatiu; en els centres per oferir 
suports individualitzats a les aules. És necessària la presència de treballadors 
socials i educadors socials així com especialistes de la salut, psicòlegs i 
logopedes, que detectin problemes de neuroaprenentatge (dislèxia sobretot) 
normalment de tractament privat i costós, perquè són perfils estratègics en 
l’atenció de l’alumnat en situació de pobresa. 

Ampliar els projectes per 
a fer l’escola més 
inclusiva  

Fer l’escola més inclusiva amb les altres cultures. Desenvolupar projectes que 
integrin les diferents llengües i cultures; així com també caldria revisar els 
menús escolars. 
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Incrementar 
l’accessibilitat als 
diferents serveis i 
actuacions de foment de 
l’aprenentatge del català 
i castellà  

Crear una xarxa on sigui més fàcil accedir a cursos per aprendre l’idioma. 

Incrementar la 
informació respecte les 
activitats existents per 
aprendre llengües  

Es necessita informació sobre on optar a classes de català i castellà 

Incrementar les activitats 
per aprendre llengües  

Habilitar espais i serveis per poder aprendre idiomes 

Incrementar els serveis 
per al suport a l’estudi i 
oferir classes 
d’informàtica als i les 
adolescents i joves del 
barri  

Joves i adolescents necessiten espais per poder fer els deures de l’escola amb 
accés a Internet. A més de suport en les capacitats entorn les TIC 

Impuls d’activitats per a 
l’aprenentatge de les 
diverses llengües   

Creació d’un espai per aprendre tant llengua catalana com castellana. 
Anteriorment la Fundació Arrels oferia aquest servei i es considera fonamental 
mantenir aquests serveis 

Proporcionar recursos 
per aprendre llengües.   

Fer la llengua catalana més accessible per aquelles persones nouvingudes en 
procés d’adaptació. 

Cursos de català i 
castellà 

Adaptar l'actual oferta formativa de cursos de català i castellà per a les 
persones nouvingudes 

Educació en la no 
discriminació 

Treballar per tal d'incloure més formacions en el sistema educatiu que fomentin 
el respecte i la no discriminació per raó de religió, sexe, origen, etc. 

Formacions en habilitats 
socials 

Fomentar en els estudis reglats o no reglats formacions que treballin les 
habilitats socials o comunicatives 

Espais de trobada Creació d'espais de trobada per als i les joves del barri amb material per poder 
treballar i connexió a internet 

Espais d'estudi Necessitat de crear espais com aules d'estudi amb horaris flexibles per als i les 
joves del barri. Ampliar els horaris, almenys en èpoques d'exàmens, de cara a 
cobrir també franges nocturnes  

Persones sense llar Degut a la situació de pandèmia hi han moltes persones que es veuen 
abocades a viure al carrer, pel que es fa necessari dotar de nous espais per 
acollir i oferir serveis de menjador, per dormir, etc.  

Escoles de segona 
oportunitat 

Oferir espais educatius de segona oportunitat al barri per a estudiants que no 
gradues o deixen els estudis   

Pla contra la segregació 
escolar 

Aplicar mesures per revertir l'actual segregació escolar als centres educatius 
del barri i promoure una educació pública de qualitat i plural  

Obertura d’una Escola 
de Segona Oportunitat 

Caldria l’impuls d’obertura d’una Escola de Segona Oportunitat al Raval, com al 
barri de Sant Andreu, per la necessitat de formacions a les escoles en PFI Es 
podria vincular a la rehabilitació     

Acompanyar les 
persones joves en els 
tràmits vinculats amb els 
estudis 

Es proposa adequar un espai al Raval on es tingués accés a un ordinador i una 
persona que acompanyés a aquests tràmits. Un possible espai seria l’entrada 
de la Biblioteca de Sant Pau, on s’hauria de posar una persona que conegués 
diferents llengües   

Mantenir i impulsar les 
activitats comunitàries 
adreçades a joves 

Cal donar continuïtat a les línies de treball que fomenten la implicació i el vincle 
entre joves, cultura i el mon artístic   

Habilitar aules d’estudi Obrir espais o aules d’estudi adequades a les necessitats de les persones joves 
del barri   

Promoure projectes 
integrals (escola-fora 

Apostar pels programes i projectes educatius entre els 0-6 anys i el Fora Escola 
per lluitar contra la manca d’equitat educativa  
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escola) per a la petita 
infància.  

Impulsar espais de 
coordinació i treball 
escola-fora escola 

Caldria que les diferents persones vinculades a l’àmbit educatiu participessin 
dels diferents espais de coordinació i treball del barri Incloure a les escoles i les 
activitats que es duen a terme, dins una estratègia comunicativa de barri, fer-lo 
més visible  

Ampliació del projecte 
d’educadors/ores socials 
a tots els centres 
educatius 

Aquesta mesura treballa per a la reducció de la segregació escolar. Incrementa 
la coordinació d’aquests professionals amb els centres educatius   

Escola de segones 
oportunitats 

Ateses les característiques demogràfiques, socioeconòmiques, culturals i 
educatives del barri del Raval és molt necessari disposar d’una escola de 
segones oportunitats per als joves de 16 a 25 anys que van abandonar els 
estudis sense el graduat d’ESO o que van graduar però han deixat d’estudiar, i 
que tampoc estan treballant. El percentatge de joves de 14 a 25 anys que estan 
inactius tant educativament com laboralment és entorn a un 18% Al Raval el 
nivell de repetició en els nivells d’educació obligatòria és alt i el percentatge 
d’alumnes que no assoleixen les competències bàsiques és força preocupant.. 
Aquestes dues dades són signes prematurs d’exclusió i desmotivació dels joves 
que acaben sent exclosos del sistema tant educatiu com laboral. Molts 
d’aquests alumnes que abandonen els estudis són dones; algunes alumnes es 
casen molt joves i/o són mares molt joves i necessiten poden reenganxar-se 
per entrar en el mercat laboral en condicions dignes Per tots aquests motius és 
necessària una escola de segones oportunitats que:  acompanyi, orienti i doni 
suport als i les joves en la seva transició cap a la vida adulta, i faciliti el seu 
retorn al sistema educatiu reglat, en el cas d’haver abandonat prematurament 
els estudis obligatoris, i els capaciti per a poder accedir al mercat laboral.  

Centres educatius i 
igualtat d'oportunitats 

Millorar els centres educatius i fomentar programes per a promoure la igualtat 
d'oportunitats   

Escola Pública d’idiomes  Necessària la creació d’un espai on poder aprendre llengües de forma pública i 
gratuïta per a millorar la qualitat de vida  

NP 

Odontologia municipal 
accessible  

Incrementar els centres i fer serveis més accessibles, sense tanta llista 
d’espera per a problemes odontològics  

Incrementar els recursos 
de suport a les beques 
per a llibres de les 
escoles  

Més recursos i més llibres actualitzats per poder millorar els recursos per a 
l’estudi.  

Ampliar els espais de les 
escoles del barri, tant 
equipaments interns 
com espais destinats a 
l’esbarjo  

Es considera que els espais de l’escola per a què juguin i per a l’oci dels 
infants, són molt reduïts. Al Raval es necessiten escoles   amb equipaments 
més grans per donar resposta a les activitats.         

Increment de professorat 
als centres educatius del 
barri  

Millorar i augmentar el nombre  professorat als centres educatius del barri. Cal 
potenciar les polítiques educatives per tal de treballar en polítiques preventives 
de conflictes i no tant polítiques reactives de resolució de conflictes.         

Obrir escola infantil 
Drassanes 

Necessitat d'obrir una altre escola d’educació infantil i no tenir-la tancada com 
es troba actualment   
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Propostes Eix 2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 
 

Títol Descripció 

Drets socials 

Agilitzar tràmits i ajudes de 
serveis socials  

Demanar ajudes i beques a serveis socials és un procés   lent   i està 
saturat a causa de la pandèmia. És necessari obrir vies àgils (més 
personal, períodes més curts, etc.) per a rebre les ajudes.          

Reduir els preus dels serveis 
bàsics  

Reduir els preus dels serveis bàsics (llum, aigua,   etc.). Situació 
complicada per moltes famílies arrel de la pandèmia.          

Agilitzar els processos de 
renovació del carnet d’identitat  

Els processos per a renovar el carnet d’identitat de persones nouvingudes 
són massa complexos; caldria potenciar mesures en la seva tramitació.          

Servei de suport a la 
tramitació de documentació en 
relació a la regularització 
d’estada   

Espai pel suport i facilitació de les tramitacions   administratives   de les 
persones nouvingudes. Cal regularitzar les persones amb menys temps i 
més eficàcia.    

Beques menjador  Actualitzar   les dades   de les beques menjador ja que   se’n   rebutgen   
moltes per dades no reals ni actuals.       

Accions de suport i 
assessorament administratiu 
(ajudes, tramitacions, 
sol·licituds, etc.)  

Assessorar a la   ciutadania, acompanyar-la   i   ensenyar a omplir   la 
documentació   i altres tasques   vinculades amb la tramitació   
administratives. Tant per actuacions presencials com per actuacions 
telemàtiques.          

Incrementar els recursos 
d’accés a Internet  

 Més recursos per poder accedir a Internet: cursos, espais,   xarxa   wi-fi, 
etc.          

Ampliar la coordinació de les 
actuacions de suport (ajudes) 
als diferents col·lectius  

Impulsar i fomentar la xarxa d’ajudes i   disminuir el preu dels lloguers 
d’habitatge.          

Incrementar les ajudes per a 
les famílies en situació de 
vulnerabilitat  

Més ajudes a les famílies   en situació de vulnerabilitat, sobretot a les 
famílies nombroses.          

Ampliar les ajudes a persones 
nouvingudes  

Ampliar les opcions d’ajudes per a persones nouvingudes, no hi ha ajudes 
suficients per a totes les persones   en situació de vulnerabilitat.    

Habilitar espais per fer esports  Impulsar espais per a la pràctica lliure esportiva amb equipaments com: 
pedals, bicis i màquines per a què   la ciutadania pugui   fer exercici i que 
siguin d’ús públic.       

Promoure l'accés als serveis 
per persones amb discapacitat 

Aprofitar el Pla de Barris per incloure i garantir una visió inclusiva de la 
societat, i aprofitar les noves tecnologies per garantir l'accessibilitat en els 
serveis per aquestes persones amb discapacitats    

Reducció dels tràmits 
administratius en els 
processos de sol·licitud de 
serveis municipals  

Més enllà de l’acompanyament en la tramitació i les actuacions vers la 
inclusió digital caldria agilitzar i reduir els tràmits administratius    

Acció comunitària 

Creació d’un banc d’aliments 
organitzat  

Banc d’aliments públic i organitzat més enllà de les tasques que 
desenvolupen   les entitats autogestionades.          

Actuacions per disminuir la 
bretxa digital  

Caldria impulsar actuacions als   equipaments públics i ampliar els   
recursos tecnològics   per a poder accedir a la xarxa.          

Incrementar les actuacions en 
relació a la situació dels 
“narcopisos” per tal d’eliminar 
aquest fenomen al barri  

Es considera que caldria incrementar la intervenció policial   en relació als 
“narcopisos”, els veïnes i veïnes del barri es senten insegures i demanen 
més protecció.          

Centre de dia multicultural  Centre de dia per persones grans i persones que necessiten atenció. Les 
persones nouvingudes no tenen espais per relacionar-se.          

Augmentar les mesures de 
suport per a complementar 
l’horari escolar   

Els horaris de l’escola no coincideixen amb els horaris laborals. Donar 
suport a les famílies que necessiten ampliar els serveis de conciliació.       



     
                                                                                       21 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Raval 

21 de desembre de 2020 

Incrementar l’oferta de centres 
culturals/de trobada adreçats 
a la població jove  

Més espais per a què joves puguin reunir-se i puguin interactuar   
persones   joves   de diferents   procedències o cultures. Per exemple: per 
fer esport, compartir, fer xarxa, etc.          

Millorar les ajudes i la 
comunicació amb les 
institucions  

Impulsar ajudes per als comerciants del barri i millorar la comunicació 
amb els serveis i les institucions per tal d’establir una bona relació.       

Potenciar els espais veïnals 
participatius del barri  

Incrementar els espais pels veïns i veïnes del barri per poder participar 
democràticament en el dia a dia del barri.          

Raval Democràtic  Vetllar per un barri sense estigmes, el   qual no sigui un barri policial. Es 
demana un barri digne i on sigui segura l’educació.          

Millorar la comunicació amb 
l’Administració   

Millorar el contacte i la comunicació amb l’administració. Es fa necessari 
un contacte més proper i directe.          

Donar visibilitat al barri del 
Raval 

Aprofitar els espais culturals referents de la ciutat situats al barri del Raval 
per incloure programacions artístiques o culturals que treballin i 
promoguin la diversitat cultural    

Promoure la participació dels i 
les joves 

Introduir en els serveis i projectes destinats a la població jove la 
possibilitat de fer avaluacions del servei rebut mitjançant enquestes de 
satisfacció online    

Projectes interculturals Aprofitar el mosaic de cultures que representa el Raval de cara a 
fomentar projectes de llarga durada per transmetre valors i contribuir a la 
imatge positiva del barri    

Explicació Pla de Barris per 
eixos 

S'han d'explicar i compartir els diferents projectes existents en els Pla de 
Barris per fomentar un millor coneixement dels programes i evitar així el 
desdoblament d'esforços o recursos.    

Aprofitar els canals 
comunitaris de participació 
ciutadana ja existents 

L’Administració ha de formar part dels espais comunitaris de participació 
com ara el Sindicat de l'habitatge, per tal de conèixer i interactuar d'una 
forma més propera i directa.    

Horaris de jornades de 
participació 

Vetllar per fixar les trobades de participació en horaris accessibles per a 
les entitats o associacions no professionalitzades.    

Promoure la qualitat en el 
procés participatiu 

Fomentar un retorn real de les propostes i projectes que es fan al llarg del 
PdB i compartir un calendari. Poder remodelar i reorientar els projectes en 
funció de les experiències i realitats del moment.    

Augmentar la participació 
ciutadana 

Interpel·lar i fer esforços per arribar als col·lectius o persones que no 
acostumen a participar.    

Millorar els espais de 
participació del PdB 

Aquesta mesura proposa que el PdB s'adapti i s’adeqüi als òrgans i 
espais de participació existents al barri per tal d'apropar-se més a la 
realitat.    

Consolidar el servei de 
mediació al barri i incorporar la 
lluita contra la bretxa digital 

Continuar treballant amb la figura dels mediadors tan de barri com de 
determinats serveis d’atenció en l'àmbit social del barri. A més aquestes 
persones podrien facilitar un servei d'ajuda a les persones que no 
disposen o no saben fer us de les noves tecnologies.    

Incorporar persones d'origen 
divers als diferents serveis del 
districte  

Incorporar un major nombre de persones d'origen divers i migrant ens els 
diferents serveis d’atenció i de projectes del districte per tal d'integrar i 
acompanyar a la comunitat del estrangera del Raval.      <br>    

Secció del Diari del Raval amb 
llengües estrangeres 

Des de Pla de Barris es podria finançar una petita part del diari en 
llengües estrangeres per donar a conèixer i fer una major difusió dels 
serveis existents al barri    

Accions d’impuls i foment de 
les entitats del barri que 
despleguen projectes per a la 
població en situació de 
vulnerabilitat 

Davant la previsió d’una possible reducció de recursos pel context de crisi 
estructural cal impulsar línies de suport i reforç als projectes comunitaris 
del barri    

Coordinar els diferents 
projectes i actuacions que 
treballen per a la inclusió 
digital 

Es considera que el programa actual XARSE, és un encert, però que 
quedarà insuficient davant l'allau de necessitats vinculades a la 
digitalització. Des de les entitats saben de la necessitat d’aquest tipus de 
projectes i es preveu que l’increment previsible de demanda del servei 
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farà que es mostri la magnitud de la necessitat d'aquesta mesura. Caldria 
connectar el projecte XARXE amb els punts Òmnia del barri, ja que s'està 
treballant de la mateixa manera, i ajudar-se en els moments que es 
troben els serveis més col·lapsats.    

Lluitar contra la bretxa digital 
apostant per una educació 
digitalment inclusiva. Introduir 
les tecnologies com a eix 
transversal en el Pla.  

Caldria lluitar contra la bretxa digital i per a tal es proposa enfocar-ho més 
enllà de l’educació inclusiva per parlar d'una educació digitalment 
inclusiva, introduint les tecnologies com a eix transversal per permetre 
créixer. Les entitats fan aquest servei de competències digitals atenent a 
les persones o entitats del barri, però es necessari estabilitzar aquest 
tipus de servei. Existeix una urgència de formar als infants i a la majoria 
de famílies, que son analfabetes digitals, perquè tinguin accés a la 
formació de competències.    

Mantenir i potenciar la fluïdesa 
de les línies de comunicació 
entre serveis municipals i 
entitats potenciades per la 
conjuntura Covid-19 

Hi ha hagut una millora de la comunicació arrel del confinament vers 
l’administració i els serveis municipals que cal seguir impulsant.    

Prioritzar temes urgents i 
assolir objectius concrets a 
curt termini des de l’estratègia 
de PdB 

S'ha d'arribar a assolir petites metes, objectius propers i amb un pla de 
treball. S’afegeix que existeix la necessitat d'aplicar mesures ràpides i 
eficaces, però tenint en compte una estratègia de base que integri la 
tecnologia com a estratègia transversal i comunitària. Es considera que 
Pla de Barris pot impulsar la incorporació de temes, debats i accions 
innovadores que trenquin esquemes claus.    

Potenciar i impulsar espais de 
col·laboració i reconeixement 
entre agents i entitats de 
diferents sectors del barri 

S’hauria d’apostar per optimitzar els recursos existents i treballar amb 
xarxa, és fonamental posar una visió comunitària    

Impulsar una iniciativa per 
millorar i fer una estratègia de 
comunicació conjunta entre els 
diferents agents del territori 
per a la potenciació 
d’elements 

Es considera que el problema de la segregació no es que sigui només a 
nivell escolar, sinó que el propi Raval és un barri segregat. Caldria 
impulsar línies d’actuació per a la potenciació d’elements positius del barri 
com l’aposta cultural, la convivència intercultural, etc. Una línia 
transversal d’impuls al comerç però que es complementés amb 
actuacions a l’àmbit educatiu, associatiu, etc.    

Recinte d’equipaments de 
barri 

Al Raval s’hi ubiquen molts equipaments de ciutat, però en canvi els 
equipaments de barri i de proximitat són escassos i insuficients per al 
volum de població que hi viu. El recinte de l’antic Hospital de Sant Pau, de 
l’antiga escola Massana, a l’entorn dels Jardins de Rubió i Lluch està 
desaprofitat i degradat, fent sovint les funcions d’urinari públic, etc.      
Proposem utilitzar l’espai destinant-lo a equipaments de barri:       
-Centre cívic de gestió comunitària amb possibilitat d’hotel d’entitats 
socials i veïnals del barri.       
-Ampliació de la Biblioteca, dotant-la de sala d’actes, més espai d’estudi i 
ordinadors públics, amb prestacions pròpies d’una biblioteca de districte, 
tal com s’havia planejat ja fa més de 10 anys.      
 -Escola de segones oportunitats per a alumnes que han abandonat 
prematurament els estudis (vegeu la proposta).      
 -Centre de les Arts i la creació, amb estudis de música i arts escèniques, 
aprofitant recursos i entitats ja existents al barri.       
-Centre d'educació en TIC i noves tecnologies, aprofitant recursos i 
entitats ja existents al barri.       
-Etc.    

Equipaments de proximitat Reforçar el teixit comunitari, abordant la millora d'equipaments de 
proximitat    

Participació joves Fomentar la participació i l'autoorganització dels joves en la vida 
comunitària    

Equitat de gènere 
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Col·lectius LGTBI Treballar els drets de la comunitat LGTBI en les diferents comunitats del 
barri del Raval.    

NP 

Amnistia per les persones 
sense papers  

Mediació i ajudes per facilitar les condicions de les persones sense 
papers al barri.       

Incrementar la presència 
policial als carrers del barri i 
incrementar les actuacions de 
prevenció  

Incrementar les actuacions dels cossos policials   i les actuacions de 
prevenció i acció desplegades al barri,   ja que   els veïns i   les veïnes   
han vist incrementada la percepció d’inseguretat al barri.       

Incrementar la seguretat 
durant tot el dia  

Realitzar més accions de seguretat per part dels cossos policials.   
Existeix la percepció d’inseguretat al barri en les diferents franges 
horàries.          

Millora de la seguretat del barri  Millorar els serveis de seguretat per ajudar a disminuir el consum de 
drogues i la delinqüència.       

Augment de la vigilància dels 
cossos de seguretat municipal 
al barri  

Sensació d’inseguretat al barri. Demanda de més control policial.          
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Propostes Eix 3. Habitatge 

 

Títol Descripció 

Regular preus habitatge 

Agilitzar el procés 
d’ajudes de lloguers 
socials  

Els pisos ocupats per la gent del barri evitaria l’existència de narcopisos i 
l’ocupació il·legal dels pisos. Cal regularitzar el preu dels pisos.          

Pisos amb lloguer 
social i reduir el 
l’augment de pisos 
turístics  

Molts pisos del barri   són turístics, aquest fet condiciona que els preus de lloguer   
siguin molt alts,   inaccessibles per a les famílies i veïnes del barri. Molts 
d’aquests pisos es troben buits actualment (pandèmia). Cal regular-los.       

Augmentar els 
habitatges socials per 
al col·lectiu de 
persones grans  

Recursos i ajudes públiques per   a les persones grans   per fer front als preus de 
mercat dels habitatges de la ciutat. Necessari habitatge social.       

Ajudes per fer front al 
preu del lloguer 
d’habitatge davant la 
situació de pandèmia  

És necessari   impulsar mesures per ajudar a fer front al preu de lloguer dels 
habitatges donada la situació de vulnerabilitat de moltes persones afectades per 
la crisi Covid-19.          

Regularitzar el preu del 
lloguer d’habitatges al 
barri  

Els habitatges tenen el preu molt elevat i es fa molt difícil que les famílies   en 
situació de vulnerabilitat   hi puguin accedir.   Els   salaris d’ERTO   no permeten 
poder accedir als preus de mercat dels habitatges. Cal millorar aquesta situació 
amb la regularització del mercat.       

Disminuir el preu dels 
lloguers d’habitatge i 
impulsar mesures de 
suport per al seu 
pagament  

Impulsar més ajudes per a famílies que no   poden pagar els preus de   lloguer   
d’habitatge al barri.       

Disminuir el cost dels 
lloguers d’habitatge  

Millorar l’accessibilitat econòmica dels lloguers   d’habitatge. Amb els sous baixos 
i les   poques ajudes, és difícil per als veïns i les veïnes poder accedir-hi, i 
quedar-se a viure al barri.          

Regular els lloguers 
d’habitatge i impulsar 
mesures per a reduir 
els preus  

Es considera que els preus dels habitatges de lloguer al barri   són inaccessibles 
per als veïns i veïnes. Caldria   limitar l’augment o augmentar els sous de les 
persones.       

Regular els preus dels 
lloguers  

Regular i disminuir els preus dels lloguers segons els ingressos.       

Ajudes a la 
rehabilitació 
d'habitatges 

Dotar de més recursos econòmics aquest servei per tal de millorar i facilitar els 
processos de rehabilitació social d'habitatges tenint en compte criteris d'estalvi 
energètic, sostenibilitat, etc    

Transparència dels 
processos 
administratius 

Fomentar una millora en la transparència i el coneixement dels processos 
administratius lligats a la protecció, rehabilitació o al dret a l'habitatge en general.    

Drets, formacions 

Desplegar actuacions 
per a reduir els “pisos 
turístics”  

Millorar la situació dels habitatges i edificis, ja que n’hi ha molt pocs degut a l’alta 
quantitat de pisos turístics.       

Control de la 
problemàtica: 
“narcopisos”  

Sensació d’inseguretat per aquesta problemàtica.   Demanda de més control 
policial i actuacions concretes per eliminar aquestes situacions.          

Dret a l'habitatge forma de cooperativa laboral i social del barri, es comenta que s'hauria de blindar 
en certa manera els drets d'ús a llarg termini dels espais rehabilitats, més enllà 
dels 5 anys, per tal de garantir d'una forma més clara el dret a l'habitatge   



     
                                                                                       25 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Raval 

21 de desembre de 2020 

Curs de Dret a 
l'habitatge 

Fomentar un curs enfocat no només a professionals sinó a ciutadans en general 
per conèixer els recursos existents que tenen com a ciutadans per interposar 
mesures   a l’administració de cara a millorar la qualitat dels seus habitatges.    

Finestreta única en 
temes d'habitatge 

Recolzar les comunitats de veïns per tal d'agilitzar els processos i tràmits lligats a 
la rehabilitació d'habitatges.    

Projectes comunitaris 

Tutors o garants de 
finques 

Crear la figura de persones expertes en la gestió de finques lligades als tràmits 
administratius i per donar a conèixer els drets i deures de propietaris i llogaters.    

Impulsar projectes de 
masoveria urbana 

L’Administració hauria de fomentar aquest tipus de intervencions garantint i fent 
d'intermediari entre propietaris i inquilins, buscant formules atractives per a 
adherir-se.    

Conveni amb Col·legi 
d’arquitectes o altres 
entitats del sector 

Aconseguir vincular el Col·legi d'arquitectes a través d'un fons de finançament 
per projectar micro intervencions als interiors dels habitatges.      <br>    

Promocionar 
alternatives 
econòmiques i socials 
per intervenir en espais 
privats 

Línia de subvencions a propietaris per que assumeixin la responsabilitat en les 
petites obres dels interiors d'edificis i així els inquilins dels habitatges puguin 
executar les reformes.    

Vincular l’oferta 
formativa 
professionalitzadora 
amb la rehabilitació 
d’habitatges des de la 
sostenibilitat 

Es podria vincular una escola de segona oportunitat i de rehabilitació 
d'habitatges, tenint en compte criteris d'estalvi energètic, sostenibilitat, etc. Es pot 
promoure una millor orientació de les persones joves vers aquest punt. Pot ser 
una experiència molt rica per unificar un tema educatiu i professional a través 
d'un tema com l'habitatge que es tan necessari treballar al barri.    

Pla integral de millora 
del parc d'habitatge 

En la línia dels programes de regeneració urbana, proporcionar suport a la millora 
dels habitatges del Raval (agilització de tràmits, programa de supervisió tècnica, 
ajuts econòmics...).        
Generalitzar en aquells casos on l'estat de l'edifici ho requereixi i la comunitat no 
sigui capaç de tirar-ho endavant, un programa subsidiari executat per 
l'Ajuntament que millori l'estat dels edificis. Detectar quin seria aquest conjunt de 
finques del barri en aquest estat i tirar endavant el programa de regeneració 
urbana.    

Rehabilitació amb 
experiències de retorn 
social 

Promoure la rehabilitació de finques amb experiències de retorn social    

NP 

Aturar els 
desallotjaments en 
l’etapa de pandèmia  

Aturar els processos de desallotjament davant la situació de pandèmia per 
assegurar els drets bàsics d’habitatge per als que no ho poden assumir.          

 
 
 
  



     
                                                                                       26 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Raval 

21 de desembre de 2020 

Propostes Eix 4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 
 

Títol Descripció 

Ocupació 

Visibilitzar el barri en positiu. El PdB ha de fer accions per fer més atractiu el barri del Raval amb 
campanyes publicitàries   i mesures concretes potents per ajudar el teixit 
comercial i a la societat del barri en general (com ara el Ravaleja, etc.).    

Crear ocupació entre els 
sectors del barri 

Aprofitar la gran diversitat d'activitat econòmica del Raval per teixir noves 
aliances entre l’Administració i sectors productius, no duplicant projectes i 
aprofitant de la bona experiència i professionalitat dels agents del Raval 
(serveis de càtering per als centres culturals del barri, etc.)    

Plans de formació per als 
comerços 

Realitzar plans de formació específics per a comerciants del barri 
adaptats a les seves necessitats especifiques    

Dinamitzar l'espai comercial 
del Raval 

S'han d'aprovar mesures que facilitin i apropin el comerç del barri   a la 
ciutadania, com per exemple fer carrers només per a vianants, mesures 
aplicables a l'espai paisatgístic de carrers i places, etc.    

Mesures de suport per al 
comerç de proximitat 

Aplicar mesures que facilitin i descongestionin les tasques del petit 
comerç com a motor econòmic del barri    

Donar suport la dinamització 
comercial 

Aplicar i aprovar mesures immediates per tal d'ajudar al sector comercial 
del Raval davant la situació actual de crisi social i econòmica.    

Impulsar i promoure el comerç 
local de proximitat  

Activar un pla per a promocionar el comerç local de proximitat.          

Més punts de referència pel 
suport en la cerca de feina  

Es considera que no   hi ha llocs de referència per al suport en la recerca 
de feina. Caldria també desenvolupar actuacions per la millora del 
coneixement de   nòmines,   baixes   laborals, prestacions, etc.    

Incrementar les actuacions de 
suport a la recerca de feina  

Obrir   al barri espais   específics   per als ciutadans per a que sigui més 
fàcil i ràpid aconseguir un lloc   de treball.   Amb projectes integrals per al 
desenvolupament de suport continu per a les persones que es troben en 
situació de recerca de feina.          

Incrementar el suport de la 
figura d’intermediació per a 
rebre més ofertes laborals  

Més espais i/o organitzacions que donin suport en la cerca de feina. Hi ha 
molts espais on no hi ha feedback de les diferents actuacions 
desenvolupades.          

Impulsar mesures per a la 
millora de la situació de les 
persones joves del barri en 
relació al mercat laboral  

Impulsar recursos i ajudes per a què els i les joves tinguin més fàcil 
l’accés a   oportunitats   laborals. Més oportunitats de futur.          

Borses de treball joves Facilitar l'accés al mercat laboral dels joves del barri mitjançant convenis 
amb empreses del Raval    

Educació ocupacional Augmentar l'oferta de cursos d’educació ocupacional lligada amb 
contractes o pràctiques   remunerades en empreses.    

Impulsar actuacions de millora 
de l’impuls de l’activitat de 
comerç al barri amb la 
potenciació del treball 
comunicatiu de 
desestigmatització de la 
imatge 

Es considera que la conjuntura està afectant a un percentatge molt elevat 
de la població del Raval per la seva vinculació ocupacional als sectors de 
comerç de proximitat i restauració. Es considera que es dona un 
imaginari que afecta la concepció de seguretat al barri; aquesta situació 
condiciona l’activitat de comerç, però també les famílies vinculades al 
comerç de retruc.    

Programes formatius Fomentar l'accés al mercat de treball mitjançant programes formatius       

Teixit comercial Donar suport al teixit comercial i econòmic    

Economia social 

Adaptar l'oferta formativa 
ocupacional per a persones en 
situació irregular 

Oferir més accions formatives ocupacionals i donar recursos a persones 
en situació irregular de cara a participar en formacions homologables.    

Mesures flexibles per a les 
entitats sociolaborals 

Flexibilitzar el temps de presentació per a projectes i terminis per accions 
adreçades a col·lectius vulnerables per part de les entitats.    
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Foment de projectes per a 
col·lectius específics 

Intentar pluralitzar al màxim el sistema d’accés a ajudes o programes 
ofertats per l’Administració ja que hi ha col·lectius determinats   de 
persones que no segueixen itineraris estàndards i queden fora de tota 
ajuda.      

Projecte de formació pre-
laboral 

Engegar projectes de formació prelaboral per a persones amb més grau 
de vulnerabilitat que queden excloses dels recursos ordinaris existents.    

Noves oportunitats laborals Desplegar projectes de suport ocupacional que atenguin les especificitats 
de necessitats d’alguns col·lectius del barri (flexibilitzar accés a cursos de 
formació homologats, espais de formació i pràctiques remunerades, etc.)    

Obertura d’un centre de suport 
i acompanyament en la 
recerca d’ocupació  

Impulsar un espai on poder accedir als recursos de suport a la cerca 
laboral   i poder facilitar   l’accés a aquest   al mercat laboral   amb ajuda   
i suport de professionals.   Tenint en compte també les necessitats de 
moltes persones de mediació lingüística.          

Projecte reinserció social i 
laboral per les persones 
treballadores sexuals  

Iniciativa que impulsi la reincorporació de les treballadores sexuals del 
Raval al mercat laboral i oferir noves oportunitats.          

Projecte de reinserció social 
per a persones sense llar  

Facilitar l’accés al mercat laboral   a persones sense llar   i la seva 
reinserció a la societat.       

Mesures específiques de 
suport d’oportunitats laborals 
per a col·lectius en situació 
d’estrangeria  

Potenciar projectes que donin suport a persones en dificultats amb la   
tramitació administrativa de documentació vinculada amb la regulació 
diversa de la situació d’estrangeria. Es considera que caldria impulsar 
centres i/o espais per connectar ofertes i oportunitats de treball amb la 
tramitació de papers.       

Obertura d’un centre de 
formació per a persones que 
es troben situació d’atur barri  

Obrir un centre   de formació   al barri   on   adquirir formació amb 
vinculació   laborar i que hi hagués relació amb les actuacions   per a la 
inclusió i reinserció laboral.          

Desenvolupar actuacions 
específiques per al suport en la 
recerca i accés de feines per al 
col·lectiu de dones estrangeres  

Es considera que les dones tenen més dificultats per la cerca de feina, i 
entre les dones d’origen divers aquestes dificultats s’agreugen. Caldria 
potenciar plataformes per la cerca; que milloressin l’accés laboral 
d’aquests col·lectius.          

Desplegar projectes 
d’acompanyament i suport en 
la recerca de feina a famílies 
en situació de vulnerabilitat  

Desplegar actuacions, que   haurien de complementar   el suport 
econòmic,   amb projectes en relació al suport en la cerca de feina a 
aquests col·lectius específics.       

Serveis a la comunitat Cercar aliances amb Barcelona Activa per fomentar la contractació de 
persones joves de cara a treballar ens serveis a la comunitat, com ara 
mediadors/ores, traductors/ores, etc.    

Curs de mediadors i borsa de 
treball al Raval 

Des de Pla de Barris es podria realitzar una formació especifica de 
mediadors pel Raval, vinculat a una borsa de treball amb les entitats que 
requereixen d'aquest serveis especialitzats.    

Fomentar la contractació 
laboral a través de masoveria 
urbana 

Lligat al concepte de masoveria urbana, es podria vincular a les entitats 
del tercer sector que treballin amb persones estrangeres per tal que 
regularitzin així la seva situació a través d'un contracte laboral.    

Cooperativa de serveis del 
barri- Emprenedoria social 

En el Raval moltes persones tenen feines precàries o que fan part de 
l’economia submergida, sovint degut a que no disposen dels mitjans per 
donar a conèixer els seus serveis ni gestionar la paperassa que 
provoquen uns ingressos escassos. Proposem la creació d’una 
cooperativa de serveis de veïnes i veïns del barri, un model 
d'emprenedoria social de gestió transparent, que permeti visibilitzar 
l’oferta existent i donar-li sortida. Entenem per serveis a oferir els de 
manteniment de la llar, petites reparacions, neteja, cura de persones, 
missatgeria, etc.      Per impulsar una cooperativa d’aquestes 
característiques caldria disposar d’un programari informàtic adequat, 
d’una persona al càrrec de la gestió i un equip assessor capaç 
d’impulsar-ne la constitució, difusió i gestió inicial, juntament amb 
l'acompanyament dels mateixos veïns  
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Suport a la creació d'una 
cooperativa de serveis del barri 

Suport a un programa que combini l'emprenedoria social i cooperativa de 
professionals i persones del barri amb habilitats i capacitats en la 
prestació de serveis, amb la formació ocupacional per a joves i la 
prestació de serveis per a col·lectius vulnerables a preus reduïts però 
sostenibles.  Alguns dels possibles àmbits d'intervenció serien: 
manteniment de la llar, petites reparacions, neteja, cura de persones, 
missatgeria, etc.    
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Propostes Eix 5. Espai públic i accessibilitat 

 
 

Títol Descripció 

Espai públic  

Il·luminació per fer els 
carrers més segurs  

Carrers com C/ del Carme, estan poc il·luminats i per la nit és un espai 
insegur per a tothom (accentuat en les dones). No és còmode passar-hi de 
nit.          

Accions de control li reducció 
dels denominats 
“narcopisos”  

Acabar amb les situacions greus d’afluència      als      narcopisos      del 
barri del Raval, per tal de millorar la qualitat de vida dels veïns i de les 
veïnes.          

Reduir la contaminació 
acústica sobretot per les nits  

Es considera que caldria fomentar actuacions per tal de pacificar les zones 
properes a la Rambla del Rabal, en relació als sorolls sobretot per les nits. 
Tant camions d’escombraries      com      persones, fan molt soroll a la nit i 
limiten la tranquil·litat i el descans dels veïns i veïnes.          

Habilitar espais d’oci /àrees 
de joc a la zona escolar de 
l’Escola Castella  

Els      i les infants no disposen d’espais d’oci a prop de l’escola i l’espai      
existent      no està habilitat per a      aquests.          

Incrementar els espais i les 
vies per a bicicletes, patins i 
patinets.   

Més carrils per a bicis, patins, patinets.      Caldria impulsar actuacions per 
a la prevenció d’accidents.          

Ampliar els espais verds i les 
places al barri  

Es      considera que tant els parcs com les places són limitats al barri. Es      
necessiten més parcs i places per      jugar, fer comunitat, xarxa, etc.          

Millorar els espais de joc i 
estada per a infants dels 
entorns dels centres 
educatius.   

Els espais propers a les escoles no estan habilitats per al joc i      no 
ofereixen      seguretat      als i les infants, es considera que hi passen molts 
cotxes.      Per tant caldria fer millores per habilitar aquests espais de joc 
per a infants. En concret de l’escola Castella.          

Instal•lació en Via Pública 
d'Urinaris Masculins d'Ús 
Públic 

Molts punts del barri s'han convertit en receptors habituals de les miccions 
més o menys urgents dels homes (molts) que passegen a prop. Aquest fet 
comporta efectes tant per la salut com per la comoditat i el benestar de les 
persones que transiten a la vora (pudor, brutícia, insalubritat, etc.), que 
suporten moltes vegades la visió del fet mateix de la micció i sempre les 
pudors conseqüents.  Proposem instal·lar en “punts calents” del barri del 
Raval uns urinaris per homes del tipus que n'hem vist a d'altres capitals 
d’Europa (foto). Es de fàcil accés, de baix cost, de fabricació senzilla amb 
materials durables (probablement es pot trobar fet) i fàcil instal·lació (només 
cal un punt d'aigua i un desguàs), molt fàcil i barat de netejar amb una 
mànega d'aigua a pressió i poques necessitats de manteniment.      Son 
urinaris que tenen un impacte visual mínim, ocupen un espai públic 
assimilable a mitja plaça d'aparcament, no presenten problemes de 
seguretat en via pública, ja que les seves formes ofereixen poc perill, 
s'integren sense dificultat en el paisatge urbà. De l'exterior es veu si és o no 
ocupat i, de l'interior estant es veu l'exterior a través de la gelosia, la qual 
cosa ofereix seguretat a l'usuari.    

Millora i ampliació de parcs i 
instal·lacions esportives 

Adequar i ampliar les places i espais esportius del barri per fer-ne ús, tant 
en el temps de lleure com en la pràctica d'activitats esportives.    

Neteja i campanya de 
l'Ajuntament per fomentar 
carrers nets al barri 

Millorar el serveis de neteja de determinats carres del barri del Raval (carrer 
Robadors i carrer Hospital) i fer campanyes per sensibilitzar l’ús dels 
contenidors i dels espais adequats per llençar la brossa del barri.    

Espai públic amb visió de 
gènere 

Adaptar determinats espais públics del barri des d'una mirada inclusiva i de 
gènere.    

Donar suport a projectes que 
visibilitzen la realitat del barri 
com a conseqüència de la 
conjuntura Covid-19 

Caldria impulsar una línia en la que a través d’experiències artístiques es 
donés veus als propis protagonistes per explicar les situacions provocades 
per la conjuntura de la Covid-19 des d’una perspectiva social.    
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Potenciar els projectes 
d’acompanyament amb les 
persones joves immigrants  

Incrementar el servei CDI d’educadors/ores de carrer i l’equip de salut 
comunitària del c/Robadors.    

Dotar de recursos els 
projectes de les entitats que 
treballen el sensellarisme.  

Es destaca l’increment de persones sense llar i la conflictivitat que aquesta 
situació ha generat al barri. Es considera que s'ha de continuar treballant 
per pacificar determinades àrees del barri amb actuacions concretes. Les 
entitats que hi treballen es troben moltes vegades desbordades per la 
problemàtica i no saben per on aconseguir més recursos, genera moments 
de molta pressió difícils de gestionar.    

Revitalizar el espacio público 
existente y transformar la 
Rambla del Raval en un 
lugar de usos diversos, 
dinámicos e 
intergeneracionales 

Reforzar la Rambla del Raval como punto de encuentro para las vecinas y 
los vecinos, a través de intervenciones que incentiven la convivencia y 
mejoren las condiciones climáticas urbanas. Se proponen algunas 
actuaciones (la prioridad de las intervenciones se decidirá en conjunto con 
las vecinas y los vecinos):       
1.- Rediseñar la Rambla como un espacio multifuncional, donde el 
descanso, la cultura y el ocio confluyan.   
Crear un nuevo espacio infantil seguro y adaptado a las necesidades de las 
niñas y niños del barrio, que forme parte del nuevo entramado de la 
Rambla y que permita la interacción 
Revalorizar los elementos culturales existentes (la escultura de Botero, los 
diferentes espacios de culto, la Filmoteca, entre otros) y crear una nueva 
plataforma artística donde las vecinas y vecinos puedan exponer y darse a 
conocer en el espacio público.       
Aumentar el espacio actual disponible al aire libre de los locales 
comerciales, para mejorar su actividad económica.       
Se evaluará transformar la Rambla en una zona de prioridad invertida, de 
modo que se limite la velocidad del tráfico rodado, aumente el espacio libre 
disponible y así se favorezca el desarrollo de las actividades mencionadas 
previamente.       
2.- Aumentar la vegetación para mitigar los efectos de la isla de calor en los 
meses de verano y equilibrar las temperaturas en invierno, haciendo de la 
Rambla el pulmón del Barrio  

Zone Peatonal Carrer 
d'Andalussia 

Per un barri més sostenible i per més zones de vianants ús voldríem 
demanar per convertir el carrer d'Andalusia en el tram compres passat el 
carrer Sant Baltasar fins a la confluència amb carrer de Sagunt com a zona 
de vianants, ja que molts vehicles prenen com a costum passar contra 
direcció i d'altres com a motocicletes que ho fan també en sentit contrari 
per la vorera per tal      d'evitar      accident, ja que en la zona es troben 
dues bodegues una en enfront de l'altre i es troben molts usuaris d'elles.    

Espai públic Intervencions a l'espai públic per a potenciar els usos de la vida quotidiana    

Millora d'espais públics Impulsar actuacions de millora en espais públics amb perspectiva de 
gènere i intercultural    

Accessiblitat  

Millora del paviment de la 
zona pròxima a la Rambla 
del Rabal  

Els paviments i voreres de la zona pròxima a la Rambla del Raval dificulten 
la seva accessibilitat; es considera que millorar la situació realitzant 
arranjaments.          

Incrementar tant 
l’accessibilitat com la neteja 
dels carrers del barri   

Cuidar l’entorn on es viu ja que d’aquesta forma serà més agradable el barri 
per a tothom i el veïnatge s’hi sentirà més segur.          

Accessibilitat i neteja de 
l'espai públic 

Repensar la nova ordenació urbanística i de carrers amb criteris 
d'accessibilitat per a les persones de mobilitat reduïda. Augmentar la neteja 
de l'espai públic.    

Espai adaptat als adults 
grans 

Facilitar un espai públic accessible i amables amb les persones d'edat 
avançada o de mobilitat reduïda.    

Carril bici pel perímetre de 
Ciutat Vella des de plaça 

El perímetre de Ciutat Vella concentra un alt nombre de cotxes i vianants 
així com la circulació desordenada de bicicletes.       Tot i ser un dels punts 
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Universitat fins Arc del 
triomf, passant pels voltants 
de plaça Catalunya. 

de comunicació més importants al centre de la ciutat, està destinat 
exclusivament a cotxes, transport públic i autocars i no te cap a carril bici 
malgrat la seva amplada. De fet, ha esdevingut una zona altament 
contaminant, molt congestionada i autèntica barrera per als veïns de Ciutat 
Vella en direcció a l’Eixample i viceversa a on la xarxa de carrils de bicis de 
l’Eixample perd la seva continuïtat.        
Proposem:        
• En sentit Arc de Triomf plaça Universitat: Ronda San Pere - Plaça 
Urquinaona - Ronda Universitat - banda nord de Plaça Catalunya (a on 
enllaçaria amb la via “ciclable” de Passeig de Gràcia) - Plaça Universitat       
• En sentit plaça Universitat-Arc de Triomf: Pelai (des d’on s’enllaçaria amb 
Rambles) - Fontanella (des d’on s’enllaçaria amb Via Laietana) - Trafalgar - 
Arc de Triomf.       • En la zona de Plaça de Catalunya : carrils bicis que 
permetin travessar-la en sentit vertical de manera segregada de vianants i 
cotxes       

NP 

Millorar la seguretat dels 
carrers  

L’actuació dels cossos policials és escassa tot i que si hi són presents. Cal 
millorar la seguretat del barri.          

Augmentar la neteja dels 
carrers  

Incrementar els itineraris de neteja dels carrers del barri.          

Reduir la delinqüència i 
millorar la seguretat al barri  

Impulsar el progrés social de les persones que es troben al carrer i recorren 
a la delinqüència.          

Sistema per a reduir la 
delinqüència al carrer  

Innovar en el desenvolupament de      mesures per evitar els robatoris als 
carrers del barri i reduir la delinqüència.          

Millorar el sistema de 
recollida d’escombraries  

Millora de la recollida de residus per millorar la qualitat sanitària dels espais 
públics. Augmentar la freqüència de recollida.          

Incrementar les actuacions 
de seguretat al barri  

Les veïnes i veïns del barri es senten insegurs; consideren que hi ha hagut 
un increment d’actuacions que redueixen la percepció de seguretat al barri. 
Es considera, que fins i tot amb la situació de “toc de queda”, incrementa la 
sensació d’inseguretat a partir de les 22:00h.          

Incrementar la seguretat a 
les zones escolars  

Les zones      de les escoles      es consideren insegures tant per infants 
com per a les      famílies, hi ha molta delinqüència.      Caldria potenciar 
actuacions per tal de millorar la percepció de seguretat, sobretot en els 
horaris vinculats a les entrades i sortides.          

Incrementar les accions de 
neteja general del barri i dels 
seus parcs  

Més      actuacions      dels serveis de neteja      per al manteniment dels 
espais.          

Incrementar les zones i 
parcs per a gossos  

Més parcs per a gossos pel centre del Raval, així s’evita que els gossos 
hagin de passejar per zones amb molta afluència de persones.          

Incrementar la vigilància i les 
sancions a conductes 
incíviques de persones 
propietàries d’animals de 
companyia.   

Regular i      sancionar      les persones que no recullen els excrements dels 
seus animals.          

Pàrquing fóra de la Plaça 
Castellà  

Regular el pàrquing de davant de l’Escola Castella.          

Millorar la neteja de les 
zones properes a les escoles 
del barri  

Es considera que caldria millora el manteniment de la neteja dels espais      
propers als centre educatius.          

Penalitzar els veïns i veïnes 
que no recullen els 
excrements dels seus 
animals.  

Vigilància i penalització de totes les persones que no recullen els 
excrements dels seus animals.          

Prendre mesures amb les 
persones ciutadanes 
incíviques  

Mesures      més ràpides i eficients per totes aquelles persones      que no 
segueixen les normes establertes.          



     
                                                                                       32 

 

 

Procés Participatiu PdB 2021-24 _ Raval 

21 de desembre de 2020 

Millorar la senyalització dels 
carrers pròxims a les escoles  

Es considera que no hi ha senyalització de trànsit en les proximitats de les 
escoles. Caldria reduir el límit de velocitat en els entorns escolars.          

Incrementar les accions 
vinculades a la seguretat 
dels carrers  

Més accions policials      per tal de treballar en la reducció de la      
delinqüència.          

Incrementar la neteja i 
l’accessibilitat als carrers i 
altres espais públics del barri  

Intensificar      les actuacions dels serveis de neteja del barri.      I realitzar 
algunes reformes de millora de l’accessibilitat d’alguns punts.          

Incrementar les accions per 
a millorar la  seguretat 
nocturna i control del soroll  

Sobretot per la nit, fer el barri més segur de robatoris i delinqüència.      
Realitzar actuacions per millorar els problemes derivats del soroll, sobretot 
per les nits.          

Aparcaments més 
accessibles a la zona 0-1  

Més accessibilitat per a      vehicles privats (cotxes)      i per al seu 
aparcament. Demanda a la zona 0 i 1.          

Millora de la neteja dels 
carrers  

Millorar els serveis de neteja i recollida d’escombraries per tal de que el 
barri sigui més nét i salubre.          

Increment de la neteja, el 
manteniment i l’accessibilitat 
dels espais públics del barri 
(carrers, parcs i zones 
verdes)  

Es considera que tant carrers (sobretot les voreres) com els parcs del barri 
presenten molt mal estat de conservació. Així mateix es considera que cal 
incrementar la neteja i el manteniment de les zones verdes del barri.          

Contenidors neumàtics Adequar i millorar l'estat de determinats contenidors de brossa en mal estat 
o antics       

Transformar els carrers del 
Carme, de l’Hospital, de 
Sant Antoni Abad i en 
carrers de plataforma única 

Les voreres del carrer del Carme, Hospital o sant Antoni Abad no podem 
absorbir el volum de gent que hi passar per elles. Es pràcticament 
impossible transitar amb un cotxet, carretó de la compra o una cadira de 
rodes. Són espais que, tot i ser eixos importantíssims del barri del Raval, 
expulsen a persones amb problemes d’equilibri,      mobilitat reduïda o, 
senzillament, grups de persones caminant juntes o portant carretons o 
cotxets. En moltes ocasions cal baixar a la calçada quan la gent es troba en 
sentit contrari. El necessari distanciament social que es demana als 
ciutadans per l’epidèmia de la Covid 19 és del      tot impracticable en 
aquests carrers.       Si be entenem que cal mantenir el transit rodat que hi 
passa, demanen invertir les prioritats i fer efectiu l’ús per a vianants 
d’aquests carrers.       Una calçada única permetria una autoregulació del 
trànsit, donant més espais als vianant quan no hi passin cotxes. Si fos 
necessari, es podria diferenciar el tipus d’us dels carrers amb elements de 
mobiliari urbà com pilones o petites marques al terra.                
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Propostes Eix 6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 
 

Títol  Descripció 

Comunicació activa de la 
recollida de brossa i reciclatge  

Millorar les estratègies de comunicació de reciclatge i recollia de 
residus per tal que la gent conegui el funcionament i millori el pla 
de residus del barri.          

Millora dels Contenidors per la 
Recollida Selectiva 

Pel que fa la recollida selectiva de la brossa i el correcte reciclatge 
de cada cosa, hi ha encara molts veïns i veïnes que no saben o no 
entenen prou bé on es tira cada propi. Entenem que el problema 
és també comunicatiu: de fet els pictogramas e iconos que es fan 
servir als contenidors son massa petits i molt poc entenedors.       
Proposem que es tornin a dissenyar nous pictogramas o iconos 
mes visibles, mes grans, mes comunicatius per a que tothom, 
qualsevol sigui el seu idioma o la seva cultura d’origen, pugui 
entendre’ls facilment e intuitivament. També pensem que el 
disseny d’aquestos nous símbols s'hauria de fer involucrant les 
escoles i els nens del barri, perqué son justament elles i ells que 
coneixen la forma més senzilla i pràctica de comunicar-se.    

Agent Cívic Ambiental El Raval necessita equips d'agents cívics què informin sobre el 
terreny a les veïnes, per tal d'evitar la proliferació d'impropis en els 
contenidors.      El Raval necessita equips d'informació i denúncia 
(si és el cas) per tal que els comerços duguin a terme una correcta 
selecció dels seus residus (en especial el cartró) i els destinin de la 
manera establerta.    

Promoure vehicles menys 
contaminants 

Limitar la circulació de vehicles sorollosos o contaminants al barri, i 
fomentar-ne aquells que es mouen amb energia verda o menys 
contaminants.    

Rehabilitació energètica Promoure la rehabilitació energètica    

Creació de refugis climàtics Impulsar la xarxa d'espais i equipaments de refugi climàtics 
confortables    
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Avaluació sessions 

Es va dissenyar i aportar al procés el següent formulari per a l’avaluació de les sessions participatives, tot i que 
no s‘han obtingut respostes per part de les persones participants.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


