
UN GRUP DE VEÏNS I VEÏNES DEL RAVAL DENÚNCIA 

A LA SÍNDICA UN INCREMENT DE LA DEGRADACIÓ 

DE L’ILLA ROBADOR  

L’Associació de Veïns de l’Illa Robador va presentar ahir una queixa a Vilà, on 

exposa que, a banda dels habituals problemes de prostitució i incivisme, ara hi 

torna a haver al barri toxicòmans que consumeixen droga al carrer  

Avui mateix, la defensora ha demanat a l’Ajuntament informació sobre les 

actuacions policials dutes a terme el darrer any, si es té constància d’un 

increment del nombre de xeringues recollides i les actuacions portades fetes per 

l’equip de gestió de conflictes en l’espai públic 

El col·lectiu veïnal considera que no es vetlla per garantir els drets dels veïns i 

les veïnes, especialment dels infants, que no poden fer ús de l’espai públic per 

inseguretat, i que hi ha una deixadesa de funcions per part de l’Administració 

Un grup de veïns i veïnes del Raval va denunciar ahir, 24 d’agost, a la síndica de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà, un increment de la degradació de l’Illa Robador i 

dels carrers del seu voltant. L’Associació de Veïns de l’Illa Robador va exposar a la 

defensora que, les darreres setmanes, es tornen a veure pels carrers del barri 

toxicòmans que consumeixen droga a la via pública, on abandonen les xeringues. 

Dues persones es van reunir amb Vilà i van formalitzar una queixa on denuncien 

també la presència de prostitutes –moltes d’elles explotades per màfies, a parer de 

l’associació--, l’existència de pisos on s’exerceix la prostitució i es trafica, baralles i 

sorolls nocturns, brutícia i que s’utilitza la zona de jocs infantils que hi ha a tocar de la 

Filmoteca per a actes incívics i com a urinaris. 

Tot i que alguns dels problemes exposats es troben enquistats des de fa anys a la 

zona, l’associació diu que el consum de droga a la via pública per via parenteral feia 

anys que no era visible i ho atribueix a la reducció de l’horari de la sala de venopunció 

Baluard, situada al mateix Districte de Ciutat Vella. 

El col·lectiu també critica la manca de resposta municipal i d’informació als problemes 

plantejats i una actuació policial poc eficaç. Subratlla que a les nits, la presència dels 

agents és escassa i, en ocasions, la Guàrdia Urbana no respon als requeriments 

veïnals per baralles o sorolls. 

Avui mateix, la síndica ha fet arribar una petició d’informació sobre el cas a 

l’Ajuntament de Barcelona.  



Entre altres qüestions, Vilà vol conèixer l’actuació portada a terme per la Guàrdia 

Urbana el darrer any, entre l’agost de 2015 i l’agost de 2016, les intervencions fetes 

per la policia local en coordinació amb els Mossos d’Esquadra, i la valoració que el 

consistori fa sobre les dinàmiques existents actualment a l’Illa Robador. 

Vilà demana també si l’Ajuntament té constància d’un increment del nombre de 

xeringues recollides i de la presència de persones consumint droga a la via pública i, si 

és així, les mesures que s’estan prenent. La síndica vol saber també quines 

modificacions horàries s’han portat a terme a la Sala Baluard i quins han estat els 

motius d’aquests canvis.  

Zona infantil afectada 

A més, la síndica vol conèixer les mesures que es prendran per garantir la seguretat i 

la higiene de la zona de jocs infantils, el període de temps que els agents cívics han 

actuat a l’Illa Robador i una valoració de la tasca que han realitzat. 

També interroga al consistori sobre l’actuació portada a terme per l’agència municipal 

ABITS per atendre les persones que exerceixen la prostitució a la zona i la intervenció 

realitzada per l’equip de gestió de conflictes en l’espai públic en aquest punt de Ciutat 

Vella. 

Alguns membres de l’associació es queixen que les situacions denunciades les viuen 

nens i nenes. Consideren que no es vetlla per garantir els drets dels veïns i les veïnes, 

especialment dels infants, que no poden fer ús de l’espai públic per inseguretat i 

incivisme, i que hi ha una deixadesa de funcions per part de l’Administració. 

Aquesta és la segona queixa que en pocs mesos presenta la citada associació a la 

Sindicatura. El passat abril ja van mostrar el seu malestar, principalment per l’ús 

intensiu de l’espai públic vinculat al negoci de la prostitució i l’afectació que la 

problemàtica té en la vida del barri. A mitjan d’agost, la síndica va rebre la resposta 

municipal a la seva petició d’informe. 

Amb la nova demanda veïnal sobre la taula i la nova d’informació que li remetrà el 

consistori, la síndica elaborarà, després d’estudiar el cas, una única resolució amb 

diferents propostes i recomanacions. 

 

       

 

   


