
	 		Audiència Pública 
	
	Gràcia, Setembre 2018 



 2	

 
 
 
A continuació es 
recullen les propostes i 
demandes de la 
ciutadania realitzades 
en el marc de 
l'Audiència Pública 
del Districte de 
Gràcia celebrada el 
passat dimecres 6 de 
juny a les 18.30 h a la 
sala d'actes del 
Districte de Gràcia. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
• Les intervencions apareixen en el mateix ordre en què foren 

plantejades i, en cas que aquestes hagueren estat múltiples, s’han 
numerat (1.1, 1.2, 1.3...).  
 

• Trobareu les respostes i detall de les actuacions realitzades arran 
de les vostres peticions a la darrera columna. Si s’escau, s’indica 
en cursiva la resposta inicial donada en el curs de l’Audiència.	 

 
• Aquest és un document de treball, en cap cas, una transcripció 

literal de l’Audiència. El document recull només les intervencions 
susceptibles de tenir resposta, gestió o actuació fetes per les 
persones interessades presents a la sala.  Tampoc recull les 
intervencions que en el decurs de la pròpia Audiència o en dies 
posteriors es van gestionar o es van resoldre. 
 



INTERVENCIÓ  1 

 
Expressa la seva disconformitat amb el pla de 
mobilitat i proposta mobiliari terrasses de la plaça 
Virreina. No estan d'acord amb la proposta 
presentada pel canvi de mobilitat, no s'han 
escoltat les propostes dels comerciants, veïns/es i 
Rector, voldrien valorar altres propostes, tenir 
veu. 
La instal•lació d'una terrassa situada a 1,80 m, 
davant d'un baix que és un habitatge particular, 
genera moltes molèsties. 
Resposta inicial 

La reunió prevista amb els veïns i comerciants de 
plaça de la Virreina s'ha modificat per coincidir 
amb l'Audiència Pública. En aquesta reunió hi 
haurà els Serveis tècnics i el Conseller de Govern. 
S'han convocat tots els agents facilitats pels 
veïns, comerciants i entitats. La proposta era per 
evitar l'ús de la pl. de la Virreina com a espai de 
càrrega i descàrrega i per treballar conjuntament 
en l'espai de participació, que recuperem per 
veure com evoluciona el tema de l'Ordenança de 
terrasses, dins el context de les modificacions 
que hi ha hagut. 

Resposta final 
S'ha celebrat la reunió el 26 de setembre amb els 
veïns de la pl. de la Virreina i es continuarà 
treballant dins el marc de les taules ciutadanes del 
Pla de places. 
 
INTERVENCIÓ 2 

El passat 28 de juny vam presentar la sol•licitud  
amb registre  núm.  1-2018-0401885-1  sol•licitant 
l'establiment d'una zona senyalitzada per aparcar 
motos al carrer Joan Blanques entre els carrers 
Encarnació i Congost , a causa de les denúncies 
constants d'un veí. Fa un temps els veïns 
aparcaven en línia sense que fos cap problema i 
sense dificultar el pas o l'accés dels vianants, fins 
que va venir a viure un veí que fa denúncies 
continuades. Atès que no hem rebut resposta a 
l'escrit presentat, voldria fer una intervenció per 
tal d'exposar el cas i demanar quina actuació hi ha 
previst fer. 
 
Resposta final 
La demanda d'ordenació de l'aparcament de 
motos del carrer Joan Blanques s'ha incorporat 
com a punt a l'ordre del dia de la Taula Tècnica de 
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Mobilitat. La Taula està configurada per tots els 
agents municipals implicats, Mobilitat, Guàrdia 
Urbana i Serveis Tècnics de districte. Cal  buscar 
el lloc adient i més proper al carrer Joan Blanques 
(entre Congost i Encarnació). 
S'estudiarà i es treballarà a la Taula de Mobilitat 
per elaborar una proposta per l'emplaçament d'un 
aparcament de motos proper a Joan Blanques. 
INTERVENCIÓ 3 

Demanda dirigida a assegurar una perspectiva a llarg termini 
sobre la situació de les persones jubilades i persones grans. 
És a dir fer i pensar sobre residències i centres de dia 100% 
de titularitat pública. 
Visc a Grassot cantonada Còrsega. Durant anys al xamfrà de 
Roger de Flor amb Rosselló (Dreta Eixample-frontera amb 
Camp del Grassot), hi va haver un cartell de l'Ajuntament BCN 
avisant de l'espai per la construcció d'una residència si no 
recordo malament, que ha acabat amuntegant barracons per a 
una escola. 
Voldria saber quina és la política a llarg termini  respecte dels 
centres de dia i residències. També vol conèixer quin serà 
l'ús que es donarà al local situat a l'antiga Henkel. 
 
Resposta final 

En aquest tema la competència no és municipal 
sinó que és de la Generalitat. La línia política del 
govern continua amb la demanda a la Generalitat 
de centres de dia i residències. S'ha traslladat la 
proposta a la nova Conselleria d'Afers Socials i 
ens han respost  que no tenen pressupost per fer 
nous espais a la ciutat de Barcelona, tot i que 
entenen la situació i la problemàtica, esperem que 
entre tots siguem capaços de tancar propostes. 
Vam ser molt crítics amb la resposta de la 
Generalitat i vam mostrar el nostre desacord  i 
seguirem insistint en aquesta prioritat. 
En el marc del Pla d'equipaments, amb un horitzó 
2025, sí que hem situat i ens vam marcar planificar 
cercar un solar, un espai per a un equipament per 
a gent gran, residència o centre de dia. En el 
moment de finançar necessitem la Generalitat i 
per ara no s'ha prioritzat. 
Respecte l'espai de l'antiga Henkel es tracta de 
165m2 , s'està treballant en els usos veïnals amb 
les entitats de l'entorn, perquè pugui ser un espai 
que aculli a la gent gran i un espai per a famílies. 
El que no té és la dimensió suficient per fer un 
Centre de Dia. 
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INTERVENCIÓ 4 

 

Exposa una situació concreta de lloguer turístic 
d'habitacions, en concret al Passatge Espíria de 
Vallcarca. Comenta que al barri hi ha molts espais 
per urbanitzar, hi ha espais que hi ha rates, 
okupes...espais que abans estaven bé perquè hi 
havia cases ara generen inseguretat.  
El que venia a exposar és que un dels 3 veïns que 
són a la seva escala ha decidit aquest estiu llogar 
habitacions. Ha presentat instàncies i ha vingut 
una inspectora, però  com el veí  era a casa, tot 
estava bé. Demana quines condicions han de 
reunir els habitatges per llogar habitacions. Parla 
del cas concret del seu edifici, la porta de l'escala 
es tanca amb clau per entrar i sortir, són 3 veïns i 
durant el dia la casa es queda buida. Ho ha  
denunciat també a Guàrdia Urbana. No  creu que 
aquestes siguin condicions per llogar habitacions, 
mentre hi hagi 3 veïns correcte. La casa té un 
polsador de llum i a vegades s'encalla i et quedes 
a les fosques, hi ha veïns que no volen arreglar-ho 
i t'acabes trobant amb desconeguts a l'escala a 
les fosques. Això genera molta inseguretat. i no 
considera que això sigui compatible amb un 

lloguer d'habitacions. Es troba gent sempre 
diferent, que desconeix i  que li provoca 
inseguretat. Aquesta activitat l'està fent una 
persona que sembla que s'hagi muntat una 
empresa, el que passa és que els propietaris 
estaven consumint i els veïns sentien l'olor del 
fum. La pregunta és si això ho pot fer qualsevol 
veí sense cap condició? Així és la Barcelona que 
estem construint? 
 
Resposta final 
Cal diferenciar entre HUT i el que exposa referent 
al lloguer d'habitacions d'un propietari que viu a 
l'habitatge.  
En el cas de HUT s'ha de tenir llicència i si no la té 
s'actua per procedir al tancament. En el cas de 
lloguer d'habitacions, la Generalitat va iniciar un 
procés de reglamentació però no es va acabar 
regulant. En aquests moments, amb el nou govern 
constituït ha tornat a reactivar aquest debat. S'ha 
de desenvolupar en els propers mesos i estem 
instats des de l'àmbit municipal perquè pot tenir 
especificitats concretes. El tema que hi hagi 
registre d'inquilins o la obligatorietat de que hi 
hagi permanència del propietari a l'habitatge, són 
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elements que segurament formaran part de la 
regulació. Si no passa res, abans d'acabar la 
legislatura, esperem que hi haurà un marc 
regulador dels break&breakfast o lloguer 
d'habitacions. Hi haurà espai de participació. 
La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra  ara 
mateix no poden actuar en un habitatge d'un 
inquilí que lloga habitacions. Esperem que al maig 
de 2019 la normativa estigui iniciada. 
 
INTERVENCIÓ 5 

 
Vol parlar del Mercat Provisional de l'Abaceria en 
representació d'un grup de veïns del passeig de Sant Joan 
afectats. Prèviament ja es va veure que: 
1) Augmentaria el flux de vianants, més densitat de vianants i 
poca seguretat vial 
2) Increment dels busos 
3) Soroll nocturn 
4) Entrada del mercat que s'obre a les 5:45h quan havia de ser 
a les 8h 
5) Pas per a vianants molt estret 

6) A la vorera de nombres parells hi ha dificultat de trànsit de 
busos 
Demana aplicar mesures, un pla d'acció per: 
- Reduir soroll 
- Moure parades de  bus 
- Valorar desviació de trànsit per la baixada de Bailen 
- Garantir neteja 
- Compromís de reduir al mínim l'estada del mercat 
provisional 
- Informació periòdica de l'evolució de l'enderrocament 
Resposta inicial conjunta intervencions 5 i 6 

Es proposa fer una reunió conjunta amb l'Institut 
de Mercats Municipals de Barcelona  i Mobilitat 
per poder donar resposta a tots els continguts 
exposats.  
El calendari que ens comunica Mercats és iniciar 
l'enderroc a gener de 2019 que durarà 6 mesos, és 
un període llarg pel protocol d'amiant i la 
normativa que s'ha de seguir. Posteriorment 
licitarem les obres i s'iniciarà la construcció, que 
durarà entre 24 i 30 mesos, en la fase d'execució 
de la obra és on es podrà intentar d'ajustar que 
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sigui  el més curt possible. Ens situaríem en el 
2022. 
Sobre la idea de pacificar Passeig Sant Joan s'ha 
de reflexionar per més endavant, pel moment 
mentre estigui el Mercat Provisional no es podrà 
fer. 
Resposta final conjunta intervencions 5 i 6 
 
S'ha convocat la reunió pel 25 d'octubre 
 

INTERVENCIÓ 6 

Vinc per parlar el mateix que la senyora Mercedes 
ha exposat.  
Ens vam reunir previ a la instal•lació del mercat 
provisional i es va expressar la preocupació 
respecte del tema de la mobilitat, perquè no hi 
hagués una concentració gran de vehicles i es va 
demanar que es fes tot el possible alleugerir. Hi 
ha una parada a Còrsega on s'acumulen molts 
autobusos i és un focus de possible perill, no s'ha 
mogut la parada i aquí ens trobem en el mateix 
cas. L'altra dia ho van estar mirant amb la 
Consellera del barri i s'han de prendre mesures, 
però les coses van molt lentes. En aquella reunió 
es va parlar de minimitzar el soroll i la càrrega i 
descàrrega, els veïns s'estan adonant que no és 

ben bé així. Amb la Consellera tenim un contacte 
directe i regular per a qualsevol cosa que passi, 
però desitjaria que es donés solució a aquests 
problemes. 
L'altra cosa que també ens preocupa és quan 
marxarà el Mercat Provisional. Ens hem 
assabentat que s'ajornarà la construcció del nou 
Mercat. La demanda és el compromís de fer l'obra 
amb els terminis més ajustats possibles amb els 
que vam quedar en les reunions prèvies. 
Una cosa que vull agrair és l'autobús 114 que ara 
baixa, no ho havíem demanat i ha anat molt ràpid, 
ens agradaria que les altres demandes també 
vagin tan ràpid. 
Resposta inicial conjunta intervencions 5 i 6 

Es proposa fer una reunió conjunta amb l'Institut 
de Mercats Municipals de Barcelona  i Mobilitat 
per poder donar resposta a tots els continguts 
exposats.  
El calendari que ens comunica Mercats és iniciar 
l'enderroc a gener de 2019 que durarà 6 mesos, és 
un període llarg pel protocol d'amiant i la 
normativa que s'ha de seguir. Posteriorment 
licitarem les obres i s'iniciarà la construcció, que 
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durarà entre 24 i 30 mesos, en la fase d'execució 
de la obra és on es podrà intentar d'ajustar que 
sigui  el més curt possible. Ens situaríem en el 
2022. 
Sobre la idea de pacificar Passeig Sant Joan s'ha 
de reflexionar per més endavant, pel moment 
mentre estigui el Mercat Provisional no es podrà 
fer. 
Resposta final conjunta intervencions 5 i 6 
S'ha convocat la reunió pel 25 d'octubre 
 

INTERVENCIÓ 7 

Va presentar instància reclamant el pagament de 
la connexió del clavegueram de la finca del carrer 
Providència, 180 a la xarxa general de 
clavegueram. Existia un problema en què el 
clavegueram de la finca privada no es podia 
connectar en línia recta al general, perquè estava 
a major profunditat. Manifesta que el 2004, quan 
s'estava construint el clavegueram general, no es 
va poder connectar per l'alçada insuficient i 
perquè passa la canonada del Ter, per aquest 
motiu es va mantenir la connexió al clavegueró 
privatiu de la comunitat. Reclamen el pagament 
d'aquesta connexió que han fet al 2017. 

Resposta final 

Es tracta d'un tema històric del qual hem seguit el 
rastre de la reclamació econòmica que va fer via 
instància i va ser dirigida a Clavegueram que són els 
responsables de discernir a qui li correspon assumir la 
despesa, Clavegueram o la comunitat de veïns. Ens 
han informat que estan fent l'anàlisi de l'expedient per 
respondre la seva petició. 
INTERVENCIÓ 8 

 
Vinc en representació dels veïns del carrer Santa 
Magdalena. Arrel de la notícia de l'Independent de 
l'11 de maig ens vam assabentar sobre el canvi 
dels carrers de la zona de Can Trilla. En saber la 
proposta de canvi de nom del carrer Magdalena 
per Magdalena Escarbacheras, els veïns de la 
zona es van organitzar i van recollir 76.000 
signatures en contra presentades per registre. La 
sra Escarbachera va ser la primera esposa del Sr  
Antoni Trilla, que era el propietari dels terrenys 
reconegut amb el nom actual de la plaça Trilla. No 
creiem que haver estat la seva esposa sigui motiu 
per rebre el nom d'un carrer. 
Per altra banda, les primeres lletres del cognom 
significa "escarbat" i no volem que el nom del 
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carrer sigui la riota amb el nom d'aquest insecte. 
Les signatures es van lliurar el 30 de maig i no 
hem tingut resposta. La petició és que es 
replantegi el nom que es vol posar al carrer, no 
estem en contra de cap tipus de nom però 
d'aquest sí. Ens agradaria tenir una resposta 
oficial. 
Ens consta que Nomenclàtor no permet posar 
noms que tinguin connotacions negatives. 
 

Resposta final 
El paper de la Comissió de Nomenclàtor de Gràcia 
és proposar noms nous a espais nous i revisió 
d'alguns noms en funció dels estudis que aporten 
les persones que formen part de la Comissió. 
Reconeixem  que el nom proposat és molt lleig. 
Quan es va presentar el tema es va aportar un 
estudi en que Santa Àgata, Santa Magdalena i 
Santa Rosa no eren santes, són tres dones 
vinculades a la família Trilla, això demostra que 
durant molt de temps perquè les dones poguessin 
tenir visibilització a l'espai públic s'havien 
d'emmascarar de diverses maneres, en aquest es 
va posar el nom de Santa a tres persones que no 

ho eren. Hi ha situacions a la història de la 
invisibilització de les dones molt flagrant. 
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Treballem perquè Santa Àgata, Santa Magdalena i 
Santa Rosa es puguin treballar de manera 
conjunta en la Comissió de Nomenclàtor i estem 

en contacte amb vostès per treballar de manera 
conjunta. 

Segueix el dia a dia del Districte a: 

ajuntament.barcelona.cat/gracia 
 
 

I, també, a les nostres xarxes socials: 

#GràciaParticipa 

@districtegracia          


