
 

 

MANIFEST 

Compromís comunitari per un barri lliure de tràfic de drogues 

  

El barri del Raval fa anys que periòdicament és objecte de controvèrsia 

pels efectes que alguns dels seus problemes tenen sobre la comunitat de 

veïns i veïnes, entitats, empreses i institucions, o pel ressò que 

determinades notícies obtenen entre els mitjans de comunicació. 

Entre les problemàtiques que s'hi donen i esdevenen focus de màxima 

atenció hi ha el de la venda i consum de droga al barri. Si bé aquest 

fenomen ha estat sempre present, quan adquireix una determinada 

intensitat o desmesura, es converteix en un tema de debat, interès, 

confrontació, etc. però, per damunt de tot, en un tema de profunda 

preocupació per als veïns i veïnes del barri, sense oblidar el problema de 

salut pública que comporta. 

En els darrers mesos el conflicte al voltant de l'assumpte de la droga ha 

anat en augment a causa de l'existència de múltiples factors que s'hi 

relacionen de manera directa. Factors com la presència d'organitzacions 

criminals internacionals que trafiquen amb estupefaents, l'impacte del 

turisme atret pel seu consum, la situació geogràfica del barri, la gran 

quantitat d'habitatges buits i una manca de normativa adequada per fer 

front a aquest fenomen. 

Els pisos buits que generalment s'utilitzen per al tràfic i el consum -

coneguts com a “narcopisos”- han generat percepció d'inseguretat, 

malestar i problemes de convivència amb els veïns i veïnes del barri. Els 

efectes del tràfic i consum de droga al carrer s'estenen als espais comuns 

dels habitatges com l'escala i el portal, empitjorant el problema i els seus 

efectes.  

Malgrat les accions que s’han emprès, hi ha un alt risc d'enquistament o 

cronificació d'aquesta problemàtica si no s'actua de manera immediata, 

coordinada i persistent; anant a les arrels dels diferents fenòmens que 

estan confluïnt, en aquests moments, al barri del Raval. 

Davant de tot això i des del convenciment que cal posar les persones (tant 

el veïnat com les dependents del consum) en el centre de les actuacions 

que es portin a terme, les entitats que signen aquest manifest volem 

reclamar públicament: 



 1. Unitat d'acció: Fem una crida a la unitat d'acció de veïnat, col·lectius, 

organitzacions i institucions que s'estimen el barri per seguir teixint 

complicitats que ens permetin fer front a aquesta problemàtica. 

 2. Màxima coordinació institucional: Exigim als responsables polítics 

de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Govern de 

l'Estat que es coordinin per desenvolupar una actuació efectiva i mobilitzin 

tots els recursos necessaris per prevenir i eradicar aquesta situació. 

 3.Que les forces polítiques prioritzin la cerca d’acords unitaris que 

facilitin la resolució del conflicte a través de polítiques efectives i de la 

promoció de canvis normatius, si escau. Deixem el Raval fora de la 

confrontació política partidista i demanem que no es faci un ús 

electoralista d'aquesta situació. 

 4. Un esforç mancomunat d'institucions i propietaris per posar a 

lloguer social el major nombre possible dels pisos i locals buits del Raval. 

Combatre els "narcopisos" i lluitar contra la gentrificació que genera 

l’expulsió del veïnat forma part del mateix compromís amb el barri i amb la 

ciutat. 

5. El suport dels mitjans de comunicació per presentar les realitats 

positives (a part de les negatives) del barri, vetllant per evitar que 

l'estigma negatiu s'instal·li entre la ciutadania. 

6. Reforç dels recursos per atendre a les persones consumidores i a la 

seva situació d’extrema vulnerabilitat, fomentant processos de cura, 

acompanyament, inclusió i convivència, per evitar que les organitzacions 

criminals s’aprofitin de la seva situació.  

El Raval ha estat, és i serà, un barri extraordinari i lluitador en el cor de 

Barcelona. La seva riquesa humana, la seva diversitat, la seva convivència 

cultural i religiosa, la seva creativitat, etc. són avui model per a moltes 

grans ciutats amb centres urbans sotmesos a una gran pressió humana, 

comercial i urbanística. 

El Raval ha superat en el passat situacions crítiques vinculades a 

problemàtiques d'ordre divers. Ho ha fet convocant voluntats i 

compromisos de la seva gent, del conjunt de barcelonins i barcelonines, 

de les institucions i de la societat civil. Ara ho tornem a fer, convençuts que 

el sentit de la responsabilitat de tots ens ajudarà a superar aquest moment 

i ens permetrà seguir mirant el futur del barri amb esperança. 

  

 

 

 



 

 

Organitzacions del barri del Raval:

Amics de la Rambla 

AMPA Escola Drassanes  

AMPA Escola Pia Sant Antoni 

AMPA INS Consell de Cent  

AMPA Institut Miquel Tarradell  

Arrels Fundació 

Asociación Filipino  Catalán 

(AFICAT)  

Ass. Capoeira Palmares Barcelona,  

Associació AMICAL dels Immigrants 

Marroquins a Catalunya 

Associació Aspanias  

Associació de Comerciants del 

Mercat de la Boqueria  

Associació de Dones Marroquines a 

Catalunya 

Associació de Mestres Rosa Sensat 

Associació de Treballadors 

Pakistanesos  

Associació de Veïns del Raval  

Associació de Veïns i Comerciants 

del Carrer de la Cera 

Associació de Veïns illa RPR 

Associació Educativa Integral del 

Raval  

Associació Estel Tàpia  

Associació Institut de Promoció de la 

Cultura Catalana  

Associació Mamás que Leen  

Biblioteca Sant Pau - Santa Creu 

Braval  

Casal de Joves Calassanç 

Casal dels Infants per a l’Acció Social 

als Barris 

CCCB 

Centre Islàmic Camí de la Pau 

Centro Boliviano Catalán 

Club Lleuresport  

Colectic SCCL 

Comunitat Parroquial del Carme  

Consell Islàmic Cultural de Catalunya 

Conservatori del Liceu  

Cor Raval Evolution 

Diàlegs de Dona 

Diari El Mirador dels Immigrants  

Eix Comercial del Raval  

Eix Sant Gil  

El Jardinet dels Gats 

Escola de Músics i JPC  

Escola de swing "Spank the Baby"  

Escola Lliure el Sol  

Escola Massana 

Escola Oficial d’Idiomes Barcelona 

Drassanes (EOIBD)  

Església Protestant Barcelona Centre 

Espai Comú al Servei de la comunitat 

Filipina de Barcelona (EAMISS) 

Facultat de Comunicació i Relacions 

Internacionals Blanquerna 

Facultat de Filosofia-UB  

Facultat de Geografia i Història-UB 

Federación de Entidades Civicas y 

Religiosas de Barcelona- Kalipi  

Fem Raval- Associació de 

comerciants 

Forn de Teatre Pa’tothom  

Fundació APIP-ACAM  

Fundació Benallar  

Fundació Educació Solidària  

Fundació Escó 

Fundació Ibn Batuta 

Fundació Joan Salvador Gavina 

Fundació Servei Solidari per la 

inclusió social  

Fundació Social del Raval  

Fundació Surt 

Fundació Taller de Músics  

Fundació Teatre Romea  

Fundació Tot Raval 

Galeria Àngels 

Gran Teatre del Liceu 

Impulsem SCCL 

INCA Catalunya  

Khushi: mujeres para la paz y alegria 



La Boqueria-Taller d’Arquitectura 

La Taula del Raval  

Laberint Cultura  

Lloc de la Dona-Oblates Barcelona 

MACBA 

Masala Bollywood Dance 

Museu Marítim de Barcelona,  

Periódico “El Raval” 

Punt de Referència  

Ravalnet 

Servei Civil Internacional (SCI) 

Som Carrer-Associació de veïns i 

comerciants de Sant Pau i Junta de 

Comerç 

Taula de Mediació Plaça Folch i 

Torres  

Temple Sikh Gurdwara Guru 

Darshan Sahib  

UGT Catalunya  

USOC 

Xamfrà, Música i Escena  


