
LA SÍNDICA DIU QUE CAL REFORÇAR LA PRESÈNCIA 

DE LA GUÀRDIA URBANA A LES NITS A L’ILLA 

ROBADOR, AL RAVAL 

Vilà creu que cal intensificar algunes actuacions per garantir la seguretat i evitar 

conflictes i situacions d’incivisme, tot i que reconeix que l’Ajuntament fa una 

acurada intervenció sobre l’espai públic 

Cal dur a terme actuacions en els habitatges per assegurar la salubritat i 

detectar situacions de vulnerabilitat, i augmentar les rehabilitacions per pal·liar 

situacions de pobresa i degradació 

La defensora planteja intensificar les accions dirigides a assegurar la legalitat de 

les activitats que es desenvolupen als locals comercials de les immediacions de 

l’Illa Robador i detectar i actuar contra els punts de venda de substàncies 

psicotròpiques 

L’Ajuntament recull de mitjana una xeringa al dia, la qual cosa no significa que hi 

hagi un repunt del consum de droga intravenosa 

La defensora subratlla que cal avançar cap a la regulació del treball sexual que 

s’exerceix de manera voluntària amb alternatives realistes i proposa actuacions 

policials contundents contra les màfies delictives que exploten les dones 

Barcelona, 3 de maig del 2017. -- Reforçar la presència de la Guàrdia Urbana a les 

nits a l’Illa Robador per assegurar l’ordre en l’espai públic. Aquesta és una de les 

recomanacions incloses en una resolució sobre aquesta zona del Raval arran d’una 

queixa presentada l’any passat per representants de l’Associació de Veïns de l’Illa 

Robador, crítics amb l’actuació municipal i la degradació de l’espai públic, 

especialment per la presència de prostitutes i de xeringues utilitzades per persones 

toxicòmanes.  

La síndica de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha donat la raó en part a les persones 

reclamants i considera que cal continuar treballant i intensificar algunes actuacions  

integrals a l’Illa Robador dirigides a garantir la seguretat a l’espai públic, el control de 

les activitats comercials, la rehabilitació del parc immobiliari i la salubritat dels 

habitatges. Amb tot, la defensora reconeix que l’Ajuntament està fent una acurada 

intervenció de l’espai públic. 

La síndica ha pogut comprovar que la presència de la Guàrdia Urbana durant el dia és 

constant, però, en canvi, no és així a les nits, quan es produeixen els moments més 



conflictius. Segons diferents veïns i veïnes, la inseguretat i l’incivisme es concentra al 

tancament dels diferents locals d’oci i els clients romanen al carrer.  

Una patrulla estable 

Ara, a les portes de l’estiu, l’època en que s’intensifica l’ús de l’espai públic i es 

produeixen més conflictes, la síndica considera que cal fer un replantejament per tal de 

no deixar poc atesa l’Illa Robador durant les nits, i proposa l’assignació d’una patrulla 

estable per garantir una bona convivència. 

En la resolució, a més a més, Vilà recomana intensificar les actuacions dirigides a 

assegurar la legalitat de les activitats que es desenvolupen als locals comercials de les 

immediacions de l’Illa Robador, detectar i actuar contra els punts de venda de 

substàncies psicotròpiques, i millorar la il·luminació del carrer de Sant Rafael. 

També proposa dur a terme actuacions en els habitatges per assegurar la salubritat de 

les persones que hi viuen i detectar situacions de vulnerabilitat, i augmentar les 

rehabilitacions dels immobles que formen part de l’Illa Robador per pal·liar situacions 

de pobresa i degradació. 

En l’informe, la síndica destaca que el barri del Raval és una zona amb una alta 

concentració d’activitats que tenen una incidència en el medi urbà, amb una població 

que té un baix poder adquisitiu i un parc d’habitatges antic i en molt mal estat de 

conservació. 

Segons Vilà, l’Ajuntament fa temps que va fer una aposta per la transformació del 

Raval a través de diverses intervencions a nivell urbanístic i social.  Aquesta actuació 

mai s’ha aturat, tot i que els canvis acostumen a ser lents. 

Però malgrat totes les actuacions impulsades (com la construcció de la Rambla del 

Raval i de la Filmoteca i la posada en funcionament de la primera Àrea de Conservació 

i Rehabilitació als carrers d’en Robador i de Sant Ramon), l’Illa Robador continua 

albergant una sèrie de dinàmiques que tenen una important afectació  en la via 

pública. 

Prostitució, insalubritat i incivisme 

Algunes d’aquestes dinàmiques són la presència de prostitutes i altres situacions 

diferents com persones en situació de pobresa i sensellarisme, manca de salubritat en 

molts dels habitatges que no han estat rehabilitats i que estan ocupats per persones 

amb un poder adquisitiu limitat, i incivisme. 

En la queixa presentada a la síndica, l’1 d’abril del 2016, alguns veïns i veïnes van 

expressar el seu malestar per la degradació de la zona. Denunciaven un ús intensiu de 

l’espai públic vinculat al negoci de la prostitució i criticaven que els infants hagin de 

conviure en aquest entorn, on una activitat econòmica condiciona la vida de tota una 

comunitat. 

Posteriorment, el 24 d’agost del 2016, una representació veïnal va exposar a Vilà la 

presència de xeringues a l’espai públic, que atribuïen a la reducció de l’horari d’atenció 

de la Sala Baluard, la qual cosa podia suposar un perill. 



L’associació considerava que s’estaven vulnerant els seus drets i llibertats i els drets 

dels infants, i subratllaven que l’Ajuntament no feia prou per garantir-los.     

Es recull una xeringa al dia de mitjana 

Durant les visites que s’han fet s’ha detectat la presència d’algunes persones amb 

addiccions, únicament a primera hora del matí, però amb indicis d’haver pernoctat en 

les immediacions. L’Ajuntament recull de mitjana una xeringa al dia, la qual cosa no 

significa que hi hagi un repunt del consum de droga intravenosa. El punt més habitual 

on es recullen xeringues és el pàrquing que es troba al carrer de Sant Rafael. 

A la síndica li consta que la Guàrdia Urbana, juntament amb altres cossos policials, 

està actuant per combatre la venda de substàncies prohibides, el tràfic de drogues i 

l’incompliment de la normativa sobre la venda d’alcohol.  

Tot i així, i amb caràcter general, la síndica recorda en la resolució que és molt 

important que s’actuï per assegurar la legalitat de les activitats que es desenvolupin als 

locals comercials de la zona, ja que les activitats atreuen un determinat públic i 

generen dinàmiques que tenen una relació directa en l’espai públic. 

Dèficit d’il·luminació 

L’informe destaca també el dèficit d’il·luminació d’algun tram del carrer de Sant Rafael, 

precisament a prop d’on es troba l’entrada al pàrquing que algun col·lectiu utilitza per 

pernoctar, i on s’han recollit la major part de les xeringues. La manca d’il·luminació 

genera inseguretat a les persones transeünts i a les persones usuàries del pàrquing. 

Sobre el parc d’habitatges, la síndica diu en l’informe que el Raval és un barri 

especialment afectat per l’emergència habitacional, la pressió immobiliària i l’existència 

de finques en mal estat de conservació. 

La síndica valora positivament l’ampliació de la zona de tempteig i retracte per part de 

l’Ajuntament i el futur trasllat de l’Oficina d’Habitatge de Ciutat Vella a la plaça de 

Salvador Seguí. 

L’Ajuntament, prossegueix Vilà, ha intervingut en la rehabilitació d’alguns edificis de 

titularitat pública i de titularitat privada. Però encara hi ha molts immobles en mal estat 

de conservació, i segons diferents veïns i veïnes, hi ha habitatges infectats per xinxes. 

Aquests insectes es troben en habitatges precaris ocupats per persones amb pocs 

recursos.  

La síndica és partidària de dur a terme actuacions en els habitatges per assegurar la 

salubritat de les persones que hi viuen i detectar situacions de vulnerabilitat, i 

augmentar les rehabilitacions dels immobles que formen part de l’Illa Robador per 

pal·liar situacions de pobresa i degradació. 

Meublés en habitatges 

La Sindicatura ha pogut comprovar com a l’Illa Robador hi continua, tant de dia com de 

nit, la presència de treballadores sexuals. La presència de prostitutes en aquest barri 

és habitual des de fa anys, i es dona tant en l’espai públic com en habitatges, que 

moltes vegades són utilitzats com a meublés, cosa que ocasiona molèsties al veïnat. 



El nombre de dones ateses per l’Ajuntament, a través de l’agència ABITS, no ha variat 

gaire els darrers anys. El 2009 es van atendre 406 persones, i el 2015, 414. Aquestes 

xifres indiquen que l’activitat es manté estable.    

Prohibida l’activitat de prostíbul pel Pla d’Usos 

Sobre prostitució, Vilà diu que cal avançar cap a la regulació del treball sexual que 

s’exerceix de manera voluntària amb alternatives realistes. L’Ajuntament va aprovar en 

comissió, el novembre de 2015, una proposició que plantejava la creació d’un marc 

legal regulat per garantir l’exercici del treball sexual amb l’objectiu d’aconseguir una 

major protecció i seguretat de les persones que realitzin aquesta feina, i vetllar per la 

seva voluntarietat i el ple control de les seves condicions i higiene en la pràctica. 

Ara, el Pla d’Usos del Districte prohibeix l’obertura de locals on es pugui dur a terme 

l’activitat de prostíbul. Però aquesta prohibició no ha allunyat l’exercici de l’activitat al 

Raval i ha fet que ara es desenvolupi en habitatges d’ús residencial. 

L’Ajuntament ha detectat diversos meublés i està actuant administrativament per 

tancar-los, però si la persona titular del negoci no col·labora, els terminis de notificació 

es dilaten. I per practicar un precintament cal una autorització judicial que permeti 

l’accés a l’habitatge on es realitza l’activitat. 

És previst que, en el marc del Pla d’inspeccions de Ciutat Vella, es promogui 

l’agilització dels circuits de tramitació dels expedients d’inspecció en el quals es 

requereix autorització judicial d’entrada, per tal d’afavorir l’efectivitat de la inspecció. 

Pel que fa a les dones que exerceixen la prostitució en contra de la seva voluntat i que 

poden estar explotades per màfies o xarxes, la síndica demana actuacions policials 

contundents que posin fi a aquestes pràctiques delictives. Aquestes actuacions s’han 

de duu a terme en col·laboració amb cossos policials.  

Intervenció intensiva de neteja  

Després de diverses visites a la zona, tant diürnes com nocturnes, la síndica destaca 

en l’informe que s’està fent una intervenció municipal intensiva del servei de neteja a 

l’Illa Robador, posant especial èmfasi en el parc infantil. “Els serveis de neteja 

programats compleixen escrupolosament amb els horaris fixats al llarg del dia”, diu 

Vilà. 

També s’ha pogut observar la sobreocupació del citat parc infantil i es valora molt 

positivament que l’Ajuntament prevegi la seva diversificació i ampliació en altres espais 

propers i que ara no tenen un ús tan intensiu. Durant les visites efectuades no s’ha 

detectat un mal ús del parc. 

Sobre les persones sense llar, a l’informe es fa referència a un local d’iniciativa privada 

en el qual es serveixen àpats a les persones sense llar. Es troba situat al carrer d’en 

Robador i és habitual que les persones usuàries esperin al carrer abans de l’obertura. 

Algunes, inclús, pernocten al voltant del centre.  

Vilà diu que la situació és complexa perquè es tracta d’una zona amb una altra 

concentració de situacions problemàtiques i l’aglomeració de persones en un carrer 



com aquest, tan estret, pot comportar molèsties al veïnat. Es tracta de persones en 

situació de desarrelament i desestructuració i d’un perfil que apunta al fet que no tenen 

una atenció social individual.    

La síndica considera necessari implicar els diferents actors socials que poden 

reconduir la situació i portar accions que evitin la concentració de persones i que 

possibilitin el control de les entrades i sortides del menjador. També caldria valorar si 

el local on s’està prestant el servei és el més adequat, tant la ubicació com les 

dimensions. 

Finalment, la síndica valora molt positivament el treball que s’està duent a terme sobre 

la reactivació del comerç a través dels locals comercials desocupats per implementar 

un altre tipus d’activitat al barri, que doni més serveis al veïnat i que normalitzi l’espai 

públic. 

Sobre la interlocució municipal amb el veïnat i el col·lectiu de comerciants, s’ha 

constituït una Taula Ciutadana on es dona veu a aquestes persones i, segons el 

Districte, s’han recollit algunes de les aportacions veïnals. Segons el consistori, en 

aquesta taula hi ha un dèficit de representativitat veïnal. Alguns col·lectius, tot i haver 

estat convidats, han decidit no participar-hi.  

 

 

 


