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ACTA DE LA SESSIÓ PdB Activitat Econòmica  
 

Dia: Dilluns 14 de desembre de 2020 Hora: 14:00h-15:30h Lloc: Trobada virtual 
   
ASSISTÈNCIA  
 

 
Entitats o Col·lectius: 
 

� Anem per feina (1)  
� Eix comercial Raval (1)  
� Tot Raval – Xarxa Laboral (1)  
� Associació comerciants Fem Raval (1)  
� Associació Comerciants Unió i Marquès de Barberà 

(1) 
� El Lloc de la Dona (1)  
� Casal dels Infants (1)  
� Impulsem (1)  
� Colectic (1) 

 
S’excusen: 

� Sindicat de manters 
� Espai Mallorca 
� Flemarket 
� Servei Solidari 
� Ediciones Wanafrica 
� Acción contra el hambre   
� Associació de comerciants de la Boqueria 
� Associació de comerciants Riera Alta 

 
 

   

 
 

 
Personal tècnic: 
Equip tècnic PdB (3): Montse, Núria, Andreu  
Comerç Districte (1): Xavi Esteve  
Barcelona Activa (3)  
Equip dinamització FFiG (3) 
 
Consellers/eres dels grups polítics: -- 

 
Distribució de gènere: 8 homes/ 9 dones 
Nombre total de persones assistents: 17 
Persones associades / persones a títol individual: 16 / 16  
 

 
 
ORDRE DEL DIA:  

1. Presentació del procés de definició del Pla de Barris 2021-2024. 
2. Debat  sobre les propostes del Pla de Barris. 
3. Tancament sessió, seguiment i retorn procés. 

 
 
 



Definició del PdB 2021-2024 
 

 

1. Presentació del Nou Pla de Barris - Raval (2021-2024):  
Presentació del procés de disseny del nou Pla del Barris des d’una perspectiva territorial 
(Raval) amb el suport del document en power-point disponible a la pàgina web Decidim del 
procés. Es destaquen algunes de les actuacions del Pla de Barris 2016-2020, amb projectes 
singulars per alguns àmbits, amb clau de barri i perspectiva comunitària, així com també 
alguns dels principals resultats de la diagnosi realitzada. Es presenta la proposta d’eixos 
d’articulació del nou Pla de Barris:   

- 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 

Es presenta el procés de participació: S'ha fet una primera anàlisi de dades del barri i 
territori, contactes amb xarxes veïnals i entitats socials noves o de continuïtat per incorporar-
les en aquest treball. Es preveuen realitzar 4 sessions de participació. També es preveu 
recollir aportacions de la ciutadania durant novembre i desembre a punts informatius a peu 
de carrer. Està previst també una devolució i presentació de resultats el mes de gener als 
participants i a l'espai web del Decidim. 

 
2. Debat sobre les propostes del PdB 

Es recullen les principals aportacions realitzades per les persones participants a la sessió 
ordenades  i sintetitzades.   

 

Es considera que es porta temps treballant en la dinamització de l’activitat econòmica del 
barri, però actualment es trobem en una situació extrema donada la conjuntura Covid-19. Es 
considera que el teixit comercial del barri està molt afectat per aquesta conjuntura: s’ha 
produït el tancament de molts comerços, reducció de molts dels llocs de treball dels 
comerços (botigues i restauració), hi ha moltes persones en situació d’ERTO, etc.  

S’alerta que aquests espais que han hagut de tancar poden afectar molt negativament en la 
situació del barri, el comerç és un element protector i dinamitzador. Es poden tornar a donar 
processos vinculats amb l’especulació financera davant aquests locals així com també 
possibles activitats d’ocupació il·legal d’aquests espais tancats. Es comparteix la 
preocupació de la relació d’aquest previsible deteriorament d’aquesta situació, amb 
l’increment de factors que poden afectar tant situacions de pobresa, com d’increment de 
delinqüència, o la percepció d’inseguretat, etc. Es considera que és molt important que es 
reactivi, més enllà de l’economia, la dinàmica comercial que afecta directament tant a la vida 
de barri com a la visió del barri. S'aporta també que la vinculació entre la degradació 
econòmica que portarà a una degradació social, podria afectar a la resta de negocis que 
continuen oberts. Es demanden accions integrals que donin impuls a aquesta 
“dinamització comercial”, a la qualitat d’aquests eixos comercials, a la consolidació d’una 
xarxa comercial forta i diversa. La necessitat d'actuar es fa més evident per les pròpies 
característiques del teixit comercial del barri on l'existència d’economia submergida, la 



Definició del PdB 2021-2024 
 

carència d’oferta atractiva o d'un comerç de qualitat al barri, evidencien una major necessitat 
de realitzar inversions i plans de millora per revertir la situació actual.    

En relació al paper que podria tenir l’Administració per aquesta reactivació al barri es 
comenta la idea de tornar a fer alguna actuació de reactivació cultural, com ara aprofitar 
els museus, o espais culturals del barri, de cara sobretot a crear una imatge positiva del 
Raval i deixar aquesta imatge “hostil” que sembla va calant a la resta de ciutadania de 
Barcelona. Algun dels agents que hi participen de la sessió expliquen els casos d'haver de 
contractar seguretat privada en els restaurants, per tal de donar aquesta imatge de seguretat 
en els seus espais, però evidentment no hauria de ser aquesta la mesura a continuar, ja que 
no ajuda a donar una imatge de seguretat i convivència al barri.  

També es comenta la necessitat de fer un Pla d’habilitació de terrasses per l’hostaleria 
del barri per donar resposta a les peticions en conjuntura Covid-19, així com mesures i 
d'ajudes flexibles per tal de sobrepassar aquest difícil moment per als comerços i el sector 
de la restauració.  

Més concretament es parla també de fer mesures que reconeguin al petit comerç, que és qui 
forma el gran gruix de les activitats econòmiques del barri. Mesures que poden ser com la 
de peatonalitzar determinats carrers del barri, per ampliar els espais de passeig i que la 
ciutadania torni a veure el barri com un espai d’estada, cordial i agradable, per a passejar, i 
a més a més, fomentar el consum als comerços del barri. També es comenta la idea de 
realitzar un Pla de recuperació patrimonial amb mesures aplicades a paisatge urbà del 
barri, per tal de fer atractius els carrers del Raval.  

Seguint amb propostes per millorar l'activitat comercial del barri es comenta que seria 
necessari fer una pla de formació amb una major participació dels agents del barri, una 
formació més especifica i adaptada a les necessitats dels comerços del Raval, tenint en 
compte quins cursos interessen als i les comerciants del barri.  

Lligat amb aquesta iniciativa es comenten diferents aliances que existeixen entre 
comerciants vinculades a activitats col·laboratives com ara el col·lectiu Collectic, Mensaka i 
el Market Place. Es comenta que s'haurien de fomentar aquest tipus de xarxes que creen 
i dinamitzen el teixit comercial però també el sector de l’ocupació al barri del Raval. Es 
considera que cal donar impuls, conèixer i reconèixer les diferents iniciatives existents.  

Es considera que al Raval hi han moltes activitats i projectes que podrien ser realitzats pels 
propis sectors econòmics del barri, com ara per exemple, la impressió de targetes o fulletons 
sobre projectes realitzats des de l'Ajuntament o el Districte de Ciutat Vella, oferir serveis de 
càtering amb productes realitzats als restaurants del barri, etc. fomentant així l'economia de 
proximitat al barri, pel que es demanden el desenvolupament i inclusió de clàusules socials 
a la contractació amb visió territorial. 

Seguint amb la idea de crear ocupació al barri, es considera que cal treballar des d’una 
doble perspectiva: a curt i llarg termini. Sobretot donat el col·lapse actual, de la primera 
onada de la crisi, que estan tenint les entitats socials del barri que donen resposta a les 
necessitats en l’àmbit de l’ocupació entre la població en situació de vulnerabilitat; es 
considera que cal donar suport a aquests projectes. Així doncs, comenten que cal 
plantejar estratègies a llarg termini per tal d’incorporar les persones que actualment estan 
fora del sistema laboral a les feines que es necessitaran més endavant, però moltes 
vegades aquestes persones no tenen cap titulació, i en canvi sí tenen molta experiència 
prèvia. Per exemple es comenten els casos de persones que tenen la voluntat de formar-se 
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en cursos homologats per la Generalitat però al no trobar-se en situació regular (els hi 
manca el NIE o alguna altra documentació o tràmit administratiu) no hi poden accedir i 
queden fora doncs de tota possibilitat per reciclar-se o tenir noves oportunitats laborals. 

Aquest fet s'agreuja amb la variable de persones en situació de vulnerabilitat que es queden 
fora dels sistemes estàndards de suports i ajuts dels serveis de l'Ajuntament. Les entitats de 
barri demanen, a més d'una major quantitat de recursos econòmics, poder repensar en 
algun projecte pre-laboral per atendre a les persones amb més vulnerabilitat que queden 
excloses dels recursos ordinaris existents, per tal d'arribar a aquelles persones que es 
troben fora de la resta de recursos. Tant per aquelles persones que es troben en situació 
irregular, com les que tenen estudis, com aquelles que presenten alguna altra diversitat de 
perfil diferent als qui van dirigides les diferents actuacions.  

Es demanda doncs, obrir línies de finançament específiques per a alguns col·lectius del 
barri que presenten dificultats idiomàtiques, manca d’algunes habilitats, etc. Ampliar les 
actuacions que s’han començat a desplegar des de les entitats que treballen per aquests 
col·lectius, i arribar a més entitats, per tal que despleguin aquestes línies. Una possible 
mesura seria modificar els calendaris dels diferents projectes, de les convocatòries, etc., 
i marcar línies de treball consensuades amb tots els agents per tal de valorar els diferents 
projectes i per tal de poder interseccionar des dels diferents àmbits i projectes d’actuació. 
Les persones participants de la sessió es mostren d'acord en la gran potencialitat que té el 
barri del Raval i com s’haurien de continuar explorant vies noves per tal d’impulsar 
projectes en línies conjuntes i col·laboratives.  

Finalment es comenta la necessitat d'impulsar un pla de comunicació per millorar la 
imatge del Raval i tornar a ser un espai de referència cultural o creativa a la ciutat, a través 
de projectes com el Ravaleja que s'havien realitzat anys enrere, per tal de donar una imatge 
positiva del barri al conjunt de la ciutat i a la ciutadania en general. 

 
 

4. Resum propostes  
En aquest espai es recullen les propostes recollides en aquesta sessió tal i com seran 
incorporades al Decidim https://www.decidim.barcelona/processes/Raval 

 
Eix* Títol proposta Descripció 
4 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. 

4 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 

4 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. 

4 Plans de formació per als comerços Realitzar plans de formació específics per a 
comerciants del barri adaptats a les seves 
necessitats especifiques 
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4 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.) 

4 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.) 

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

4 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.  
 

4 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. 

4 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. 

4 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).  

 
 
 

Total de propostes realitzades:  11 
1. Educació i Salut pública - 
2. Drets Socials, equitat de gènere i acció 

comunitària 
- 

3. Habitatge - 
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 11 
5. Espai públic i accessibilitat - 
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica - 

 
 
 
 


