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BALANÇ CURS 2020-2021 - GM ERC CIUTAT VELLA 

 

A continuació, expliquem les iniciatives presentades als Plenaris d’aquest 
primer any de mandat. Les iniciatives anteriors les podeu trobar al balanç de 
2019-2020 ( https://locals.esquerra.cat/documents/gm-erc-ciutat-vella-balanc-
curs-2019-2020.pdf ) 

OCTUBRE 2020 

- Compromís per Ciutat Vella. Una de les propostes fermes per parar la 
degradació del districte.  
Al mes d’octubre de 2020, vam presentar una proposició al Plenari per 
tal de dissenyar un Pla de polítiques transversals per tal de millorar la 
seguretat dels ciutadans  durant els propers anys al nostre Districte, 
consistia en lo següent; 

• posada en marxa d'una unitat d'investigació i execució específica 
coordinant els diversos cossos de Guàrdia Urbana i Mossos 
d'Esquadra per a combatre de manera efectiva fenòmens com ara 
els narcopisos o els clubs cannàbics il·legals; amb acords de 
col·laboració amb el Ministerio de Justícia i el Departament de 
Justícia de la Generalitat per agilitzar processos, tant les ordres 
de registre i execució, com els terminis d'enjudiciament 

• Elaboració de mesures d'habitatge amb l'objectiu de reduir 
significativament el nombre d'habitatges buits i controlar les 
ocupacions d'habitatge:, amb la creació de oficina de control i 
sanció de pisos buits, mesures de reducció de danys, creació 
d´una oficina com foment de ciutat però adaptada a les 
necessitats de ciutat vella, i tot això hauria de venir amb el suport 
econòmic del ajuntament. 

Barcelona en Comú i el PSC de Ciutat Vella van votar a favor, 
emparança en que ja ho estaven treballant en una mesura de govern 
que no ha tingut cap tipo de impacte al districte  

 
- Espai per joves en situació de carrer Al Plenari del mes d’octubre de 

2020,  vam presentar un prec per tal que l’equip de govern crees un 
espai per joves en situació de carrer, ja que amb la crisis del Covid 
s’havia produït un augment del 60% de joves en aquesta situació. Un 
col·lectiu que ha estat maltractat i que té unes necessitats diferents a les 
que tenen les persones en situació de carrer de una franja de edat més 
alta i que ja compten amb espais específics. 
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El govern rebutjar el Prec, pel que aquests joves encara no tenen un lloc 
de referencia al que adreçar-se,  

- Millora de la UTEH Al Plenari del mes d’octubre de 2020, vam registrar 
una prec al Plenari,  per tal de millorar el servei de la Unitat  Municipal 
contra el Tràfic d'Éssers Humans, amb la creació de un departament 
especial per al tràfic d´ésser humans amb finalitat de d’explotació sexual 
específic per el carrer Robadors i entorns, tenim en compte les noves 
legislatures que penalitzen més al proxenetes. Barcelona en Comú i 
PSC, van votar en contra de les dones més vulnerables i que més 
violències pateixen. 

 
 

DESEMBRE 2020 
 

- Accions per tal de millora les competències TIC  La crisis de la Covid 
ha suposat que moltes persones no tinguin accés a la administració 
pública per manca de dispositius electrònics o per manca de capacitat 
de coneixement de les competències tecnològiques per això des d’ERC 
Barcelona Vella vam presentar una proposta al desembre 2020 per tal 
de superar la bretxa digital de moltes veïnes del districte. Vam demanar 
la creació d’un curs específic per les entitats i col·lectius que ho 
demanin, i que totes les pàgines que depenguin de l’administració estigui 
garantida la diversitat lingüística que tenim al districte. Es va aprovar 
però encara no l’hem vist desenvolupar. 
 

- Pistes de la maquinista. Al mandat passat vam demanar que es 
cobrissin completament les pistes de la Maquinista que actualment estan 
parcialment cobertes, i els usuaris habitualment nens, pateixen als 
canvis de temperatures, pluja i l’entrada de coloms, aquest prec es va 
aprovar al mandat passat però no es va realitzar per manca de 
pressupost, ara al desembre de 2020 vàrem preguntar novament, en la 
que al Barcelona en Comú i PSC van donar tota mena de excuses. 

  
- Itineraris segurs per vianant. Vam rebre moltes queixes dels nostres 

veïns i veïnes que viuen en la zona carrers Hospital i Sant Antoni Abat 
suposadament pacificada, pel pas constant de vehicles, i el poc espai de 
vorera, al plenari de desembre de 2020 vàrem preguntar per els 
incompliments. 
 

- Seguiment manteniment d’arbrat i jardinera al districte de Ciutat 
Vella. Vam detectar que hi havia un increment del deteriorament de 
l’arbrat i la jardineria a diverses zones del nostre districte, i vam decidir 
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presentar un seguiment del prec que vam presentar el mes de desembre 
de 2019 per tal que el govern del districte ens expliqués que havia fet 
des de l’any anterior que va ser presentat el primer prec on demanàvem 
que es portessin a terme les mesures necessàries per al correcte 
manteniment i reposició de l'arbrat i de la jardineria de diferents indrets 
dels nostres barris, com ara: la plaça del Duc de Medinaceli, la plaça 
Folch i Torres, el Pou de la Figuera, la plaça de Castella o el Parc de la 
Catalana. Els espais verds del districte han de ser un prioritat atès el 
problema del xoc climàtic.  
 
La resposta del govern va ser com sempre excuses i justificacions 
incertes que es poden demostrar només passejant pel districte i els 
espais esmentats 
 

MARÇ 2021 
 

- Reforma i manteniment de l´Hivernacle. Atès que en els pressupostos 
negociats i fet públics al mes de febrer de 2021 van incloure una partida 
per rehabilitar l´edifici. 
Vàrem proposar al plenari de març 2021 una proposició per tal de que 
s’establís un diàleg per amb el veïnat per tal que  l’Hivernacle 
esdevingués com equipament vinculat a la infància donada la manca 
d´equipaments al barri del Cas Antic. Comptant en el procés també amb 
els agents polítics de l’oposició.  
Es va aprovar al Plenari per unanimitat, però no hem vist encara el 
començament de les obres de rehabilitació, i per descomptat cap tipo de 
consulta. 

 
- Millora del paviment del mercat de la Boqueria.  Atès al mal estat del 

paviment del Mercat de la Boqueria pel seu ús intensiu i que és un espai 
que està en progressiu deteriorament degut a las diverses modificacions 
que s'han executat. Al març de 2021 al plenari municipal vàrem demanar 
que es millores al paviment malmès, es va aprovar i ja s´han començat a 
fer les obres de millora. 
 

- Pistes de bàsquet del Parc de la Catalana (Barceloneta)  Vam 
detectar l’estat de deteriorament en què es troben les pistes de bàsquet , 
per un us intensiu per els joves del barri i també de la resta de la ciutat, i 
sent un punt de reunió de molts joves en la que no es provocant 
molèsties a causa del sorolls del propi joc. Al març de 2021 vàrem  
demanar unes millores a les pistes, repavimentació de les zones 
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malmeses, millora dels bancs, canvis de cistelles, cobriment de les 
columnes amb protecció i millores de d’il·luminació. Es va aprovar el 
nostre prec, i hem vist part de les millores, seguim al aguait que es 
compleixen totes les demandes. 
  

MAIG 2021 
 

- Suport a l´entitat Metzineres. Atès que  és una entitat que du a terme 
la seva activitat al districte des de fa dos anys i que la seva activitat està 
dirigida a un col·lectiu  que sobreviu a diverses situacions de violències i 
vulnerabilitat, i que fa una gran tasca envers a les dones, que a demés 
reverteix també en una millora de la convivència .Vàrem demanar que es 
dotés de totes les eines i recursos necessaris a Metzineres per tal de dur 
a terme la seva activitat i poder ampliar el nombre d'usuàries d'aquest 
servei. Es va aprovar per unanimitat, i estem fent seguiment de la seva 
activitat. 
 

- Canvi al nomenclàtor al Gòtic . Atès que Josefa Vilaret, més coneguda 
com “la Negreta” i mare de família nombrosa, va ser una de les 
protagonistes dels rebomboris del pa, revolta popular espontània contra 
l’augment del preu del pa i d’altres aliments bàsics, que es va produir a 
Barcelona el 28 de febrer de 1789;  que, arran d’aquests fets, Josefa 
Vilaret va ser detinguda, condemnada a mort i executada i que és una 
dona molt arrelada al barri del Gòtic, i com que, l’any 2020, dels 4.592 
carrers i espais públics que hi ha a Barcelona únicament 345 estan 
dedicats a dones, és a dir, un 7,5% del total; vam demanar que el 
Govern del Districte de Ciutat Vella elevi a la Ponència de Nomenclàtor 
dels Carrers de Barcelona, durant la propera reunió d’aquest òrgan, la 
proposta de donar el nom de Placeta de Josefa Vilaret, la Negreta, a 
l’espai públic resultant de l’enderrocament d’un immoble situat a la 
confluència dels carrers de la Rosa i d’en Carabassa. 
La resposta al prec va ser rebutjada, a pesar de vanagloriar-se con el 
govern mes “feminista”, demostrant la manca de criteri i al sectarisme. 

 
- Escoles Bressol a la Barceloneta: Nova Escola Bressol a la 

Barceloneta. Atès el tancament de dues llars d’infants al Districte de 
Ciutat Vella, i que totes dues afecten, potencialment, al barri de la 
Barceloneta i que només hi ha una alternativa possible al barri de la 
Barceloneta per a l’escolarització de la primera infància. Que el govern 
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del Districte de Ciutat Vella dugui a terme un estudi de les necessitats de 
les famílies per a l'escolarització de la primera infància, i s'implanti de 
manera urgent una alternativa d’escolarització per aquests infants de 0 a 
3 anys de proximitat. 
El prec va ser rebutjat, demostrant la poca implicació per la Barceloneta. 
 

JULIOL 2021 
 

- Sorolls e inicivisme al districte: donada la situació en la que ens 
trobàvem vam decidir presentar una proposició sobre els problemes que 
estaven patint els veïns amb tot el fenomen augmentat de botellots. 
Demanàvem al govern elaborar un estudi que inclogués totes les zones 
més afectades pel soroll i que es fessin públiques les dades. De la 
mateixa manera també demanàvem que un cop s’elaborés aquest 
estudi, s’elaborés una sèrie de propostes per tal de reduir l’impacte físic, 
psicològic i social del soroll a la vida del veïnat del districte.  
La proposició va ser acceptada tot i que gairebé 2 mesos després 
encara no s’ha vist ninguna d’aquestes mesures ni l’estudi que es va 
demanar.  

 
- Espai de treball BPO: Donat que es va començar una nova campanya 

de compra de baixos per crear Baixos de Protecció Oficial, vam demanar 
al govern que es crees un espai de treball específic per als Baixos de 
Protecció Oficial, que inclogui a les entitats comercials, veïnals i socials, 
per a donar suport als projectes i fomentar la vinculació entre els BPOs i 
les xarxes existents en els diferents barris. 
Aquest prec va ser acceptat per part del govern. Un cop comencin a 
atorgar aquests baixos veurem els resultats del prec presentat. 
 

- Josefa Vilaret al nomenclàtor: vam tornar a presentar el prec que heu 
pogut llegir anteriorment al plenari del mes de maig, donat que govern 
ens va proposar canviar el nom del carrer del Duc per Josefa Vilaret, el 
prec va ser acceptat i haurà de passar per la ponència del nomenclàtor a 
finals d’any.  

 

 

 



  

 
Grup Municipal d'Esquerra Republicana  

                                                         Districte de Ciutat Vella    
 

A part de les iniciatives presentades al Plenari de Ciutat Vella, ens hem 
interessat  i fet seguiment dels següents temes: 

- Manteniment del arbrat.  
- Terrasses carrer d’Almirant Churruca 
- Ajuda al col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya 
- Taula coordinació comunitària serveis socials. 
- Sòl de la Repla.  
- Seguretat Rambla del Raval 
- Rampa entitat social Casa Candela. 
- Plaça del Casal Autogestionat, molèsties veïnals  (Gòtic). 
- Clavegueram Ciutat Vella. 
- Consulta informació del Casal Autogestionat del (Gòtic). 
- Campanya Mercat Santa Caterina 
- Preguntem per la reforma del Carrer dels Àngels. 

A banda d’això hem realitzat durant aquest segon any prop de 600 reunions 
amb entitats i veïns i veïnes, amb atenció personalitzada, i seguiment de casos 
individuals sobre diferents temàtiques que els hi afecten en el dia a dia.  

Hem pogut conèixer de primera mà tots els serveis municipals del districte, 
complementat amb visites nocturnes amb els veïns i veïnes per tal de poder 
copsar els seus problemes de primera mà. 

També hem pogut incidir dins del Grup Municipal d’ERC Barcelona per tal de 
presentar iniciatives a les diferents comissions de l’Ajuntament: reforma de la 
Rambla, reforma de Via Laietana, acord dels pressupostos municipals, 
guanyant una gran partida per els barris, seguretat a Ciutat Vella, etc.  

Un cop passat el segon any del mandat 2019-2023, les línies mestres 
d’actuació que, des del Grup Municipal d’ERC de Ciutat Vella, vam definir en el 
Plenari de Constitució del juliol de 2020 segueixen sent ben vigents:  

- Combatre la inseguretat i l’incivisme en uns carrers i places on els 
robatoris amb violència i agressions s’han disparat a un nivell 
exponencial. 

- Solucionar la greu crisi habitacional al Districte. Ciutat Vella ha perdut en 
els últims anys el 15% de la població. 

- Combatre l’emergència social que hi ha als carrers i llars del Districte, 
així com també la pobresa energètica. 
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- Ajudar i revitalitzar el teixit comercial, sobretot el petit comerç. No podem 
permetre que marxin del Districte aquells que dinamitzen els nostres 
barris i generen activitat econòmica. 

- Solucionar el problema de la pressió turística. Canvi de model turístic. 
- I per últim, un problema que ens afectarà a llarg termini: les 

estadístiques en educació al Districte. El Consorci d’Educació de 
Barcelona va publicar un estudi sobre l’Educació a Barcelona on 
plasmava les desigualtats acadèmiques entre districte. La gran sorpresa 
és que un alumne de quart d’ESO de Ciutat Vella té sis vegades més 
possibilitats de patir fracàs escolar que un estudiant de Sarrià-Sant 
Gervasi. Aquet any compte amb una nova escola publica al barri de 
Raval gracies al decret llei  20/2019 

Per últim però no menys important volem parlar dels pressupostos per Ciutat 
Vella, pactats aquest febrer de 2021. Vam tenir l’oportunitat de pactar en què 
destinàvem els 2.638.031€ que teníem atorgats a Ciutat Vella. Vam negociar 
diferents partides pressupostaries sempre intentant mantenir l’equilibri entre 
barris i necessitats.  

A continuació us deixem adjuntades unes imatges on veureu en que hem 
invertit aquest any.  
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Durant l’últim any hem tingut varis canvis com al de la presidència del districte, 
que ha passat del Jordi Coronas a la Marina Gassol, agrair tota la gran tasca 
que ha fet el Jordi Coronas com a president de Ciutat Vella, i amb el que 
continuem al 100% connectats pels problemes de seguretat que patim. I agrair 
també a la Marina Gassol la seva tasca com nova presidenta de Ciutat Vella i 
gran coneixedora de districte. 

Per últim, destacar que la feina realitzada pels consellers i consellers d’ERC 
Ciutat Vella és una feina compartida. És per això, que volem agrair la feina 
conjunta realitzada amb la Presidenta del Districte, Presidenta del Casal –
Marina Gassol -, l’equip de la Permanent del Casal, l’equip del Jovent 
Republicà de Ciutat Vella, i a tots i totes els i les militants, veïns i veïnes que 
ens ajuden en el dia a dia per fer de Ciutat Vella un districte millor. Agrair la 
immensa tasca i legat que ens deixa al Toni Vidal, que continua com assessor 
del àrea metropolitana, desitjar-li sort i encerts a les seves noves tasques.   

Al mes de setembre i veient la situació en què es troba el nostre districte, ens 
venen reptes molt importants, reptes que afectaran al futur de Ciutat Vella. Però 
amb la feina conjunta que realitzem entre totes i tots aconseguirem remuntar el 
Districte. Seguirem ferms en la defensa dels nostres veïns i veïnes. Tenim 
projecte, tenim idees i tenim solucions!  

 

Antoni Vidal i Ruiz 

Laura de la Cruz Termes 

Alba Segura i Gomila 

Jordi Callejo Moya 

Ciutat Vella, 17 de setembre  de 2021 

 


