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BALANÇ CURS 2019-2020 - GM ERC CIUTAT VELLA 

 

A continuació, expliquem les iniciatives presentades als Plenaris d’aquest 
primer any de mandat.  

 

- Pla d’Acció Social per al Districte de Ciutat Vella. Una de les 
propostes estrella d’ERC Ciutat Vella al programa electoral del Districte.  
Al mes d’octubre de 2019, vam presentar una proposició al Plenari per 
tal de dissenyar un Pla d’Acció Social per als propers cinc anys per al 
nostre Districte, a fi de donar resposta a l’emergència social i als 
col·lectius més vulnerables que es concentren al Districte i dur a terme 
una avaluació constant de les polítiques socials que es duen a terme per 
veure com funcionen, què no funciona i intentar solucionar allò que no 
funciona. 
Aquest Pla ens havia de permetre disposar d’una radiografia actual i 
d’una diagnosi del districte, per tal de donar sortida a les necessitats 
socials que es detectessin.  
Malauradament, Barcelona en Comú i el PSC de Ciutat Vella van votar 
en contra. Per tant, no es durà a terme.  
 
 

- Col·lectiu de les estàtues humanes de la Rambla. Al Plenari del mes 
d’octubre de 2019,  vam presentar un prec per tal que l’equip de govern 
es reuneixi amb el col·lectiu de les estàtues humanes de la Rambla. Un 
col·lectiu que ha estat maltractat i perseguit per l’actual equip de govern, 
i que treballa en unes condicions molt precàries. Fins i tot, membres del 
mateix col·lectiu han arribat a patir agressions.  
El govern va acceptar el Prec, però podem constatar que el diàleg amb 
el col·lectiu és mínim.  
 
 

- Taula de treball amb els veïns i veïnes de la Plaça de la Gardunya 
(el Raval). Al Plenari del mes d’octubre de 2019, vam registrar una 
pregunta al Plenari, juntament amb els veïns i veïnes de la Plaça de la 
Gardunya, atès els greus problemes d’incivisme, seguretat, salubritat i 
d'usos que pateix diàriament la plaça Gardunya.  
Malauradament hem de lamentar que els problemes continuen a la plaça 
i la reforma urbanística completa de la plaça encara és una incògnita per 
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resoldre. Estarem molt a sobre fent costat, com sempre, als nostres 
veïns i veïnes.  
 
 

- Millores i condicionament de les instal·lacions de l’Institut Joan 
Salvat-Papasseit (Barceloneta).  Barcelona en Comú i PSC van decidir 
crear el caos per la posada en marxa de l’Institut-Escola al barri de la 
Barceloneta, amb l’estil d’enfrontar veïns i veïnes entre ells. Nosaltres, 
en canvi, ens vam posar de seguida a treballar, vam mantenir reunions 
amb el Consorci d’Educació i vam aconseguir el compromís del Consorci 
per tal que es facin les inversions necessàries per a la millora i 
l'adequació de les instal·lacions d'aquest institut, i per a la renovació del 
mobiliari del centre.  
Finalment la creació de l’Institut-Escola ha estat ajornada, a l’espera que 
hi hagi consens entre la comunitat educativa del barri.  
Es va aprovar la nostra proposició al Plenari del mes de desembre de 
2019. Des del nostre Grup es fa seguiment amb el Consorci d’Educació 
de Barcelona i aquest estiu ja s`han fet part de les obre de millora. 

 

- 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 presentar un 
prec al mes de desembre de 2019 per tal que el govern del districte porti 
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. 
Tot i que el prec va ser acceptat per part del Govern, presentarem un 
seguiment del prec, ja que no hem pogut constatar cap millora.  
Els espais verds del districte han de ser un prioritat atès el problema del 
xoc climàtic.  
 
 

- Manteniment dels espais comuns dels habitatges de propietat 
municipal a Ciutat Vella. Vam rebre moltes queixes dels nostres veïns i 
veïnes que viuen en habitatges de propietat municipal. La degradació 
creixent dels espais comuns era un tema que cal solucionar.  
Al plenari del mes de desembre, vam presentar un prec per tal que  el 
Govern del districte prengui les mesures pertinents per tal de garantir 
una bona gestió i un bon ús i manteniment dels espais comuns dels 
habitatges de propietat municipal al Districte de Ciutat Vella. 
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Va ser acceptat pel Govern municipal, però no s’ha vist cap millora des 
que es va acceptar aquest prec.  
 
 

- Reforç de les oficines de Serveis Socials i Habitatge de Ciutat Vella. 
Atès la greu crisi econòmica derivada de la crisi sanitària provocada per 
la COVID19, des del nostre grup municipal veiem insuficient els recursos 
de Serveis Socials i de l’Oficina d’Habitatge del nostre districte. Ens vam 
reunir amb l’oficina de Serveis Socials del Raval i vam poder constatar 
de primera mà totes les mancances. 
És per això, que vam elaborar una proposició per al Plenari del mes de 
maig de 2020, per tal d’incrementar els recursos humans i materials 
d’aquestes oficines. 
Es va aprovar al Plenari per unanimitat, però no hem vist cap millora. De 
fet, l’oficina de Serveis Socials de la Barceloneta resta encara tancada. 
És per això que presentarem un seguiment de la proposició i estarem 
molt a sobre del tema.  
Estem immersos en una greu crisi social de grans conseqüències i hem 
de disposar dels recursos que calen.  
 
 

- Rescat del comerç de proximitat de Ciutat Vella. Atès la greu crisi 
econòmica derivada de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, 
hem detectat el tancament massiu de comerços de Ciutat Vella. 
Recordem que el comerç, més enllà de l’activitat econòmica, dinamitza 
els nostres carrers i els fa més segurs. 
És per això, i després de mantenir reunions amb els diferents eixos 
comercials del Districte, que vam decidir presentar un prec al Plenari del 
mes de maig de 2020, per tal que el govern del districte identifiqui i 
avaluï, juntament amb les associacions de comerciants, els establiments 
comercials del districte que veuen amenaçada la seva supervivència per 
la crisi del Covid-19, dugui a terme una mediació entre propietaris i 
llogaters per assegurar la continuïtat de l'activitat comercial, i garanteixi 
la sostenibilitat de les associacions de comerciants que aquests mesos 
no han estat cobrant les quotes i que veuen amenaçada la seva 
viabilitat, tot buscant, si s’escau, col·laboradors privats que ho 
esponsoritzin. 
El prec va ser acceptat pel Govern del districte, però actualment podem 
constatar que hi ha un menyspreu enorme cap al comerciant, i que cap 
de les mesures aprovades pel govern municipal ha tingut efectes, ans el 
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contrari, cada cop són més grans els problemes als que ha de fer front 
en el seu dia a dia.  

 
 

- Rehabilitació de Can 60 (el Raval). Vam detectar l’estat de 
deteriorament en què es troba la finca de Can 60, de propietat municipal, 
la qual presenta un greu perill d’estructura de l’edifici. 
Recordem que l’Ajuntament es va gastar molts diners en la compra de la 
Casa-Fàbrica i ara mateix presenta un estat greu de deixadesa. Això, 
sumat amb els problemes de robatoris i de la presència de punts de 
venda de droga a l’interior de la finca, va fer que decidíssim presentar un 
prec al Plenari del districte, per tal de que el govern del districte prengui 
les mesures oportunes per tal de revertir l’evident deteriorament  de 
l’estructura de la finca de Can 60, així com els problemes de salubritat 
que afecten la part baixa de la Casa-Fàbrica, que vetlli per combatre els 
problemes de seguretat i la indefensió dels actuals inquilins/es de Can 
60, i  que es publiqui el calendari definitiu de les obres de rehabilitació de 
Can 60. 
El prec va ser acceptat, però hem pogut constatar que la situació no ha 
millorat gens, continuem en el mateix punt.  
 
 

- Neteja i salubritat a Ciutat Vella. Atès la deixadesa i la manca de 
neteja i desinfecció detectades en nombrosos punts de Ciutat Vella en 
un estiu en què, a diferència del que acostuma a passar, no hi ha una 
gran massificació de persones en el Districte, i en què, per tant, el nivell 
de salubritat de les nostres vies públiques hauria de ser superior al 
d'anys anteriors, i també atès la proliferació de plagues de diferents tipus 
que s'estan donant a molts barris del districte, vam decidir des del nostre 
grup presentar una proposició al Plenari de juliol de 2020, per tal d’instar 
el govern municipal a intensificar el servei de neteja dels carrers i places 
del Districte durant els mesos d'estiu, amb la finalitat de poder disposar 
d'uns nivells òptims de neteja, desinfecció i salubritat en plena 
pandèmia, així com també a combatre les diferents plagues que han 
proliferat i evitar d'aquesta manera que en proliferin més.  
La proposició es va aprovar per unanimitat, però només cal veure els 
nostres carrers i places aquest mes d’agost. Serem molt bel·ligerants 
amb aquest tema de cara a la tardor.  
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- Les conseqüències de la crisi econòmica en l’ocupació juvenil a 
Ciutat Vella. De febrer a març, la afiliació́ a la Seguretat Social de 
persones de 16 a 29 a anys ha registrat una caiguda del 40’5%, segons 
l’Agència Catalana de Joventut. S'espera un 40% d’atur juvenil, ja que 
habitualment la taxa en joves dobla la del conjunt de la població i la 
Comissió Europea preveu un 18’9% d’atur. 
La caiguda de la contractació jove del mes de març va ser gairebé del 
30%. Segons les dades de l'Estat, s’ha recuperat el 70% de l’ocupació 
destruïda de persones majors de 50 anys, mentre que només s’ha 
recuperat un 15% de l’ocupació juvenil destruïda per la COVID-19. 
Al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona del 26 de juny, es va 
acceptar el prec que instava el govern municipal a presentar en el termini 
màxim d’un mes una bateria de mesures de curt i mig termini per tal 
d’ajudar a pal·liar les conseqüències sobre el mercat laboral dels i les 
joves de Barcelona provocades per la crisi de la COVID-19.   
És per això que des del nostre Grup Municipal i impulsat pel Jovent 
Republicà de Ciutat Vella, vam decidir portar al Plenari una pregunta per 
conèixer quines mesures està treballant el govern del districte, amb el 
moviment associatiu juvenil i punts Infojove, per pal·liar les 
conseqüències ocupacionals de la crisi de la COVID-19 en la realitat que 
afecta als i les joves de Ciutat Vella. 
La resposta no va ser gens clara i ens indica la marca de propostes per 
part del govern del districte per als nostres joves 

  

- Ajudes COVID-19 per a les entitats socials de Ciutat Vella. La crisi 
econòmica derivada de la crisi sanitària provada per la COVID-19 ha 
colpejat durament els nostres barris, tant social com econòmicament. El 
nostre districte té una gran xarxa d'entitats socials que ja abans 
d'aquesta crisi feien una gran feina, però durant la pandèmia s’han trobat 
que no tenien el suport institucional suficient, arribant a una situació límit. 
Per això, des del nostre grup municipal, es va demanar una línia 
d'ajudes per a les entitats. L'Ajuntament va afirmar que vol reconèixer la 
implicació dels entitats i destinarà mig milió d'euros repartits en ajuts 
d’entre 10.000 i 12.000 euros. 
Amb la intenció de no deixar a ningú enrere, vam registrar una pregunta 
al Plenari de juliol de 2020 per tal de saber de quina manera es repartirà 
aquesta línia d'ajuts a les entitats socials i xarxes veïnals del Districte de 
Ciutat Vella.  



  

 

Grup Municipal d'Esquerra Republicana  

                                                         Districte de Ciutat Vella    

 

La resposta obtinguda va ser totalment improvisada i amb molta manca 
de criteri.  

 

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

- Carrer Fonollar (Casc Antic) i el pas de les ambulàncies.  
- Recollida dels residus a les portes de les escoles bressol municipals del 

districte, sobretot les del Raval. 
- Ajuda al col·lectiu de les estàtues humanes durant l’Estat d’Alarma. 
- Les molèsties als veïns i veïnes de l’helicòpter de la Policia Nacional 

durant les manifestacions del mes d’octubre. I les molèsties de tenir la 
Comissaria de la Policia Nacional al nostre districte. 

- Incidents al carrer Magdalenes (Gòtic) i molèsties als veïns pels talls 
ocasionats per la Policia Nacional durant les manifestacions del mes 
d’octubre i novembre.  

- Seguiment de la finca del carrer Hospital 99, on es desenvolupava 
activitat de venda de drogues. 

- La qualitat del menjar en els menjadors socials del Casal de Gent Gran 
del Pati Llimona i del de Josep Trueta. 

- Seguiment dels problemes dels veïns i veïnes dels carrers Lancaster, 
Guàrdia i Arc del Teatre (el Raval). 

- Creixent inseguretat a la plaça Reial (Gòtic). 
- Degradació de la plaça Folch i Torres (el Raval). 
- Trasllat de la biblioteca Andreu Nin (Gòtic). 
- Els canvis que han tingut els WC públics al nostre districte. 
- Danys del temporal de la borrasca Glòria ocasionats al barri de la 

Barceloneta. 
- Pla de seguretat per al carrer Arc del Teatre (el Raval). 
- Remodelació dels Jardins de l’Hort de Sant Pau (el Raval). 
- Seguretat a la plaça Salvador Seguí i entorn del carrer Robador (el 

Raval). 
- Proliferació de rates davant de l’Escola Baixeras.  
- Ubicació de la Sala Baluard i entorns (el Raval).  
- Seguiment i alerta per les pluges, per les possibles inundacions a la 

zona del Raval Sud. 
- Seguiment de la residència Bertran i Oriola i intervenció durant el Gran 

Confinament de 2020 (Barceloneta).  
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- La fi de la concessió i possible venda per part de l’Estat espanyol dels 
locals del front marítim, les discoteques, que provoquen grans 
problemes de seguretat i convivència a la Barceloneta. 

A banda d’això hem realitzat durant aquest primer 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, així 
com també participar en un patrullatge nocturn amb la Guàrdia Urbana, 
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, Seguretat a Ciutat Vella, dinamització del 
comerç als carrers “del darrere” de la Rambla, etc.  

Un cop passat el primer 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. 

- 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.  
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Amb l’arribada de la COVID-19 i la greu crisi econòmica derivada de la crisi 
sanitària, ara més que mai, es fa palès que cal treballar aquestes línies per tal 
de sortir-nos tots plegats. Aquests punts són tant o més vàlids que quan els 
defensàvem fa un any, conjuntament, amb el Compromís per Ciutat Vella que 
reclamàvem amb el President del Districte, en Jordi Coronas, el passat mes de 
febrer: un pla de xoc amb un reforç dels serveis socials, una oficina i equip 
d’habitatge amb dedicació exclusiva, una taula de coordinació –Prevenció, 
seguretat, habitatge, Salut i Serveis Socials-, una taula de seguiment amb 
veïns i entitats i la recuperació de Foment de Ciutat Vella per al 2021.  

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 el President del Districte –Jordi Coronas-, la 
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. 

Al mes de setembre i veient la situació en què es troba el nostre districte, ens 
venen reptes molt importants, reptes que afectaran el 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 

Jordi Callejo Moya 

Alba Segura i Gomila 

Ciutat Vella, 27 d’agost de 2020 

 


