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CONSELL DE BARRI DEL RAVAL 
 
 
DATA:  10 de desembre del 2018 
LLOC:  Sala Ernest Lluch (Plaça Bonsuccés, 3) 
HORA: de 19h a 21h 
 
ORDRE DEL DIA 
 

1) Punts informatius: Actuacions en marxa / Actuacions previstes / Altres 
informacions d’interès 

2) Situació del recinte de l’antic Hospital de la Santa Creu 
3) Torn obert de paraules 

 
 
1. Punt informatiu:   

Veure presentació adjunta 

� OBRES EN MARXA  
o Reurbanització Jardins de les Voltes d’en Cirés  
o Plataforma c/ Tallers – Plaça Castella  
o Rehabilitació Robador 43, Sant Ramon 1, Arc de Sant Pau 16, 

Aurora 16, Sant Gil 10 
o Desconstrucció Arc del Teatre 8-10  
o Redistribució Casal de Barri Folch i Torres 

� PLA DINTRES  
� PLA BARRIS 
� EQUIPAMENTS  

o Inauguració al gener de l’Escola Bressol municipal Aurora  
 

� ACTUALITZACIÓ PLA DE XOC DROGUES  
o 230 finques inspeccionades i 90 expedients sancionadors oberts 

per manca de manteniment.  
o Dedicació de 13.600 hores de servei de personal de la GUB.  
o Entre març i novembre de 2018, la Guàrdia Urbana ha detingut o 

investigat 401  
o persones per aquesta qüestió.  
o 344 actes amb decomís de substàncies de drogues. 
o 1.110 denúncies administratives per comportament incívic.  

Total 2017-2018: 
147 entrades a locals/habitatges . 
201 persones detingudes , 32 de les quals han entrat a presó́ . 
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� CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 2019. La comissió consultiva de 
Benestar, Acció Social i Ciutadania en la que s’informarà en detall de la 
convocatòria de subvencions es celebrarà el dimarts 18 de desembre de 
2018 18h a la seu del Districte de Ciutat Vella. 

 
� REMODELACIÓ RONDA DE SANT ANTONI  (provisional fins les obres 

de 2020): adequació de la llosa de 4.519 m2 mitjançant una acció 
artística de pintura vinculada al joc infantil, millora de l’enllumenat, 
instal·lació d’arbrat i de mobiliari urbà.  

 
� Presentat el projecte de remodelació de "Les Ramble s". La proposta 

de transformació elaborada per km-ZERO, en què han participat el 
veïnat i diverses entitats, preveu un seguit de mesures culturals, 
socials i urbanístiques per tornar a fer de la Rambla un espai 
emblemàtic per a la ciutadania i un símbol identitari de la ciutat.  

 
 
2. L’antic Hospital de la Santa Creu i els seus entorn s  

 
Veure presentació adjunta 

 
A DEBAT  
 
¿Quines propostes de dinamització pels jardins de R ubió i Lluch ?  
 
Pere: 
Comenta que li preocupa la situació de la plaça del Dr. Fleming, ja que és un 
punt negre de miccions. Pregunta també sobre la situació de les persones 
immigrades que estan a l’edifici de la antiga escola Massana. En relació al 
programa de canvi de finestres, demana que es tingui en compte també el 
Raval nord, ja que hi ha carrers molt afectats per aquest tema (Àngels, Joaquin 
Costa, Ferlandina...)  
 
Miquel: 
Mostra preocupació per la presencia de gossos grans sense lligar als Jardins 
de Rubió i Lluch, en punts propers a l’espai infantil de la Biblioteca. 
 
 
Carles: 
Es presenta com a treballador de l’ICUB, que ara estan també als jardins de 
Rubió i Lluch, a l’espai de la Capella. Mostra disposició a treballar conjuntament 
amb Districte per la dinamització de la zona. 
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Gala Pin: 
En referencia a la intervenció del Pere i la Plaça Dr. Fleming, comenta que es 
pot revisar el tema de neteja, existeix un equip d’orins que podria fer reforç a la 
zona, i la possibilitat de lavabo públic que ofereixi servei a la zona. En relació a 
l’ocupació realitzada a la Massana, s’està en negociació per trobar sortides, i 
que la ocupació no sigui indefinida. Amb tot, les demandes que fan són de 
resposta estatal. El tema de finestres a la zona nord del Raval ja s’ha tractat en 
anteriors consells de barri. 
 
En resposta al Miquel, és deure de l’Administració poder habilitar aquests 
espais per esbarjo de gossos. A nivell de districte hi ha el Parc de la 
Barceloneta, i la zona de Plaça Joan Coromines, a principis de 2019 
començarà a ser espai d’ús compartit que hauria d’alleugerir altres zones que 
es fan servir. La primera fase de les obres de Sant Pau del Camp també té una 
part de millora de l’espai de gossos.  
 
3. Torn obert de paraules 
 
Toni: 
Toni, de COLECTIC es mostra disposat a valorar projectes que tinguin en 
compte la dinamització de l’espai dels Jardins de Rubió i Lluch des de la seva 
entitat. 
 
Chus: 
Vol preguntar sobre diferents temes del C/ Lancaster. Demanen més presencia 
de GUB a la zona, inspecció del MOGG, dificultats amb la nova fruiteria de 
Lancaster 1 i la situació de les inspeccions de Lancaster 7-9-11. Es queixa 
també dels horaris de recollida dels camions d’escombraries i el soroll que fan. 
 
Gala Pin: 
En resposta al Toni, encoratja a presentar els projectes, i apunta a col·laborar 
amb entitats que també estan treballant a l’àrea.  
En resposta al Chus, Lancaster, local número 20, ha estat inspeccionat, hi ha 
un expedient obert. La sol·licitud d’inspecció del MOOG es mirarà possibilitat 
dins del pla d’inspeccions del Districte. El local fruiteria es revisarà el tema, que 
s’ajusti a Pla d’usos i facilitar informació sobre recollida de residus. Les 
inspeccions de Lancaster 7-9-11, hi ha pendent reunió amb habitatge, no es 
pot facilitar ara més informació. En relació als camions de recollida, hi ha un pla 
per anar adaptant horaris que minimitzin les molèsties, però és una aplicació 
progressiva. 
 
 
Es dona per tancat el Consell de Barri a les 20.30h 
 


