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El Districte de Gràcia representa el 7,5% de la pobla-
ció de la ciutat i el pes del nombre de llars és lleuge-
rament superior. L’estructura d’edats és semblant a 
la mitjana de Barcelona, amb un pes relatiu lleuge-
rament superior de la població en edat de treballar, 
i amb unes taxes de natalitat i esperança de vida 
similars a la mitjana de ciutat.
És un Districte amb nivell de renda mitjà-alt, similar 
a la mitjana de ciutat; un nivell d’estudis elevat; amb 
menys turismes però més motos que la mitjana de 
la ciutat. La demanda d’atenció de serveis socials és 
similar al pes de la població en relació amb la ciutat, 
però la demanda dels usuaris de Servei d’Ajuda a 
Domicili és superior.
Un Districte especialitzat en l’activitat comercial, on 
la sanitat també té un pes molt important.

Dades població
Gràcia representa el 7,5% de la població de 
Barcelona. És el Districte amb una densitat de po-
blació més semblant a la del conjunt de la ciutat. El 
pes del grup de nens i joves fins a 15 anys és inferior 
a la mitjana de Barcelona mentre que el de la gent 
gran és semblant al conjunt de Barcelona. El menor 
pes és del grup de 0-15 anys que fa que l’índex d’en-
velliment sigui més elevat que la mitjana de ciutat. 
La proporció d’estrangers és inferior a la de 
Barcelona, amb Itàlia , França i Xina com a principals 
nacionalitats. La taxa de natalitat és semblant a la 
mitjana mentre que la de mortalitat és lleugerament 
superior. L’esperança de vida es situa en 83,9 anys, 
igual a la mitjana de ciutat. La gent de més de 65 
anys que viu sola és gairebé dos punts percentuals 
més elevada que la mitjana. Per últim, el nombre de 
llars representa el 8% del total de Barcelona i pre-
senten una ocupació mitjana similar a la mitjana.

Activitat econòmica
En quan a l’índex de renda continua sent el Districte 
amb els valors més propers a la mitjana de la ciutat i 
tots els seus barris es troben per sobre de la mitjana 
de ciutat, a excepció del Coll. 
L’oferta hotelera del Districte és reduïda però ha aug-
mentat de forma important el 2015, tot i que el pes 
dels establiments de categoria alta és molt inferior a 
la mitjana. La tipologia d’activitat segons superfície 
cadastral mostra una especialització relativa en co-
merç i sanitat, sectors en què supera la mitjana de 
la ciutat. També té un pes important la indústria i en 
menor mesura les oficines.
Les enquestes sobre activitat comercial mostren un 
grau de satisfacció de la marxa del negoci superior 
al 2015 i les perspectives d’evolució de la facturació, 
augmenten notablement, situant-se més de 15 punts 
per sobre del conjunt de Barcelona.

Treball
L’atur registrat a Gràcia es redueix un 11,7% durant 
el 2016, percentatge pràcticament idèntic a la re-
ducció del conjunt de la ciutat (11,8%).
La proporció de dones aturades és superior a la mit-
jana de Barcelona (1,3 p.p. més), però en canvi la 
proporció d’aturats de 45 i més anys és menor.
El pes dels aturats estrangers sobre el total (15,3%) 

és igual a la proporció de població estrangera del 
Districte, i gairebé tres punts inferior a la mitjana de 
la ciutat. El pes de l’atur registrat estimat sobre la 
població de 16 a 64 anys es redueix gairebé un punt 
percentual i és inferior a la mitjana de Barcelona.
D’acord amb l’Enquesta de Serveis de 2016, un 
47,1% de la població treballa a la resta de la ciutat, 
i 16,1% treballen fora de Barcelona, 3,6 punts per 
sota del valor del conjunt de la ciutat.

Habitatge i territori
El 2016 la superfície aprovada a les llicències 
d’obres augmenta notablement, gairebé es dupli-
ca, i representa el 5,3% del sostre total aprovat a la 
ciutat, essent els usos per aparcament els que més 
creixen (8,5 p.p.). El valor cadastral dels locals es 
situa en el mateix nivell de l’any 2015, així com els 
locals cadastrals que presenten valors similars . Els 
habitatges iniciats el 2016 cauen més de la meitat, 
mentre que els finalitzats arriben als 137. Els preus 
dels habitatges de 2a mà augmenten un 13% i es 
situen un 7% per sota la mitjana de BCN i els preus 
del lloguer també augmenten prop del 10%. El nom-
bre de compravendes d’habitatges ha augmentat un 
36% el darrer any, mentre que el nombre de contrac-
tes de lloguer es redueix un 3,4%.
El pes relatiu de la superfície de sòl d’ús residenci-
al és molt superior a la mitjana de BCN. El Districte 
concentra un 11,4% de la superfície de zones de 
la ciutat amb prioritat de vianants. La ràtio de verd 
urbà/habitant és molt inferior a la mitjana de ciutat, 
la meitat de la mitjana de ciutat.

Formació i educació
Amb dades del curs 2015-2016 els alumnes de 0-16 
anys del Districte estudien principalment en centres 
concertats i privats, tant els de 0-16 anys (56%) 
com els de Batxillerat (66%) i especialment els de 
Formació Professional, que arriben al 100%. El curs 
2016-17, els alumnes d’ensenyaments obligatoris 
en centres públics augmenten un 2,2% i els de bat-
xillerat un 1,2%.
Un 92,1% de l’alumnat avaluat a 4rt.ESO es va gra-
duar en finalitzar el curs 2014-2015. L’alumnat es-
tranger en ensenyaments de 3 a 16 anys representa 
el 8,7% al Districte, però arriba al 14,4% als centres 
públics. L’any 2016 el Districte compta amb la nova 
escola bressol municipal EBM Petit Univers.
El percentatge de població sense estudis es redueix 
1 p.p i es situa per sota de la mitjana, mentre que 
la població amb estudis universitaris és gairebé 10 
punts superior a la mitjana de ciutat.

Cultura i esports
El Districte compta amb tres biblioteques públiques 
que apleguen en total més d’un milió d’usuaris l’any 
2016, un 3,6% més que l’any anterior, essent la de 
Jaume Fuster la més visitada de la ciutat. El centre 
MUHBA Casa del Guarda del Parc Güell ha aplegat 
uns 545.000 visitants el 2016, un 3,3% més que 
l’any anterior. El nombre de visitants del Parc Güell 
i de la Casa Gaudí durant el 2015 ha estat de més 
de 3,2 milions , xifra notablement superior a anys 
enrere pel fet que el 2014 es va regularitzar l’ac-

cés al Parc, introduint el cobrament de l’entrada i el 
recompte automàtic de visitants. El nombre de par-
ticipants en les activitats dels dos centres cívics del 
Districte ha estat 34.714, xifra superior en un 25% 
a l’any anterior. 
El Districte compta amb 4 instal·lacions esportives 
municipals i més de 25.000 abonats, el 14% del total 
de Barcelona.

Serveis socials
A Gràcia viuen soles 1.997 persones de 85 i més 
anys, el 8,3% del total de la ciutat. Un 7% de les per-
sones amb discapacitat reconeguda de Barcelona es 
troben al Districte. Els beneficiaris de PIRMIs aug-
menten un 6,7%, però només representen el 3,4% 
del total de Barcelona. La demanda de visites als 
Centres de Serveis Socials té un pes del 7,1% del 
total d’atesos a la ciutat, mentre que el SAD té un 
pes més gran, amb el 9,8% del total.
Les places en residències per a gent gran d’iniciativa 
privada representen el 9,7%% del total de la ciutat 
el 2016 i les d’iniciativa social tenen un pes lleuge-
rament superior (11%) però les d’iniciativa pública 
només representen el 3,2% del total de Barcelona.

Atenció ciutadana
El nombre d’atencions a les Oficines d’Atenció al 
Ciutadà (OAC) augmenten un 0,7% i representa el 
6,6% del total de la ciutat. La satisfacció de viure 
als barris del Districte es puntua amb un 8,2 dos 
dècimes per sobre de la mitjana de Barcelona (8,0) 
essent els sorolls i el turisme els problemes que es 
consideren principals.

Transports i comunicacions
Gràcia és el Districte amb menor nombre d’accidents 
de circulació de la ciutat, amb només un 5% del total 
i es manté força estable durant els últims anys.
El nombre de turismes per 1000 habitants és inferior 
a la mitjana de la ciutat, però el de motos i ciclomo-
tors és un 15% més alt. El percentatge de turismes 
amb més de 10 anys d’antiguitat és semblant a la 
mitjana de ciutat, a l’igual que el de motos.
El nombre de turismes matriculats al Districte aug-
menta un 10%, molt per sota de l’increment mitjà de 
la ciutat (26,8%) i representa el 5,8% del total de tu-
rismes donats d’alta. El Districte concentra prop del 
10% del total de places d’aparcament de Barcelona.
El percentatge de població que utilitza les noves 
tecnologies com a mitjà de comunicació és superior 
a la mitjana de ciutat en tots els casos, destacant 
el percentatge de població connectada a les xarxes 
socials. El Districte té el 5,4% dels punts de connexió 
a la ciutat del servei Barcelona Wifi.

Seguretat
Els ciutadans valoren la seguretat al seu barri per 
sobre la mitjana de la ciutat, amb una nota de 6,8 
el 2015, mentre que la valoració en l’àmbit de ciutat 
és igual a la mitjana. Els serveis realitzats pel cos de 
bombers representen el 6,3% del total de la ciutat i 
augmenten un 6,1% en relació amb l’any anterior.
Tots els indicadors relatius a la seguretat ciutadana 
obtenen millors resultats que la mitjana de la ciutat. 
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Principals resultats per àmbits

Educació pública i de qualitat
L’educació pública de qualitat i de proximitat és 
una prioritat d’aquest Ajuntament i es treballa ac-
tivament en el marc del Consorci d’Educació per 
respondre a les demandes de les famílies i per 
avançar en un sistema més equitatiu i de qualitat 
capaç d’atendre la diversitat de tots i cadascun 
dels alumnes, i de compensar, mitjançant l’educa-
ció, les desigualtats. Des del Districte de Gràcia, en 
el marc de les competències que li són pròpies es 
treballa per la consecució d’aquesta prioritat. 
Entre els cursos 2015-2016 i 2016-2017 es va 
posar en funcionament amb gestió pública les 
Escoles Bressol Municipal Trencadís, Enxaneta 
i Caspolino. D’altra banda, el curs 2016-2017, 87 
infants van poder iniciar el curs a l’Escola Bressol 
Municipal Petit Univers. 
El curs 2017-2018, obrirà una nova escola de pri-

mària a la Vila de Gràcia que s’instal·larà provisio-
nalment al carrer Encarnació 61.
Per la construcció de l’Institut Vallcarca s’ha posat 
a disposició del Consorci d’Educació un solar, ubicat 
als jardins del doctor Comas i Llaberia amb unes ca-
racterístiques de titularitat, dimensions i qualificació 
urbanística adients per la seva construcció.
Volem millorar i pacificar els entorns escolars, mi-
llorant-ne la seguretat, per tal de fer possible una 
major autonomia dels nens i nenes en el seu camí 
a l’escola i és per això que prioritzem els camins 
escolars. El mes de maig es va inaugurar el camí 
escolar de l’escola Pau Casals i es segueix impulsant 
la implantació de nous camins al Districte.
Així mateix, amb el projecte de Patis Escolars Oberts 
volem oferir una alternativa de lleure de manera au-
tònoma, en un context segur i de proximitat. Es tracta 

d’optimitzar l’ús dels centres escolars potenciant la 
seva vessant educativa i social, permetent l’ús comu-
nitari de l’espai públic. Es continua la cerca de noves 
escoles per ampliar la oferta de patis oberts i ubicar 
el desenvolupament d’activitats durant la setmana i 
en vacances escolars. A la Vila de Gràcia s’ha obert 
aquest curs un nou pati obert a l’Escola Reina Violant.

Aposta per una salut de proximitat
Apostem per treballar la promoció de la salut i del 
benestar de proximitat, tant mitjançant els serveis 
sanitaris assequibles i de qualitat com a través de 
programes i projectes preventius i comunitaris. 
Defensem la universalitat del dret a la salut, impe-
dir i revertir la privatització i mercantilització dels 
serveis públics, apostant per l’atenció primària i 
desenvolupament de la salut comunitària.
Després d’activar la construcció i adequació del CAP 
Vila de Gràcia-Cibeles, paralitzada des de l’any 
2012, el passat mes de març aquest es va posar en 
funcionament.
Al nou CAP s’integren els dispositius de salut mental 
d’adults amb 9 consultes especialitzades on s’aten-
drà una part dels usuaris del Centre de Salut Mental i 
Addiccions (CSMA) de Gràcia. Així s’apropa l’atenció 
a la salut mental a la població d’aquestes àrees bà-
siques de salut i es millora la coordinació.
El CUAP de Gràcia des de l’1 de desembre del 2015 
ha ampliat el seu horari d’atenció al públic de 8h a 

24h, i en els propers mesos podrem anunciar la seva 
obertura les 24 hores del dia.
Des de la Taula Comunitària de El Coll i Vallcarca 
i Els Penitents, i a partir del grup de treball de salut, 
s’ha implementat el programa de salut comuni-
tària elaborant la Guia d’activitats saludables i im-
plementant una l’Escola de Salut per a Gent Gran a 
aquests barris de Gràcia.

A més a més, s’ha ampliat el programa “Activa’t als 
parcs” al Parc de la Creueta del Coll, i s’ha millo-
rat el que ja es realitzava a la Plaça de les dones 
del 36. Actualment existeixen 3 punts al Districte on 
s’han implantat circuits esportius per a gent gran: 
Jardins Antoni Puigvert, Parc de la Creueta del Coll 
i Parc Sanitari Pere Virgili i s’incrementarà l’oferta 
amb un nou espai a la plaça del Poble Romaní.

Drets socials al servei de les persones
Treballem per implementar mesures per reduir les 
desigualtats sòcio-econòmiques i combatre la po-
bresa com a elements que ajuden a la cohesió i al 
desenvolupament humà. Les propostes tenen com 
a horitzó uns barris on les persones tinguin garan-
tits els drets bàsics per a una vida digna.
S’han traslladat i posat en funcionament els Centres 

de Serveis Socials del Coll, La Salut, Vallcarca i el 
Camp d’en Grassot - Gràcia Nova. Els centres actuals 
disposen d’una millor situació i comunicació i pres-
ten un servei de qualitat i proximitat.
S’ha redactat l’informe sobre les actuacions rea-
litzades per fer front a les emergències socials al 
Districte de Gràcia que recull totes les actuacions re-

alitzades pel que fa als eixos d’alimentació, pobresa 
energètica, habitatge i ocupació.
Aquest any 2017 s’ha reforçat la defensa dels drets 
energètics amb la creació d’un punt PAE (Punt d’As-
sessorament Energètic) ubicat a l’Oficina d’Habitatge 
de Gràcia on s’informa i s’assessora sobre els drets 
dels usuaris davant de les subministradores de llum, 

Estat d’execució global del PAD
El Programa d’Actuació del Districte (PAD) ha estat, en les darreres dècades, el 
document polític de referència de l’acció política als Districte. Amb formats i mè-
todes diferents, el PAD presenta els principals objectius i actuacions previstes per 
al mandat en curs.
És l’expressió de la voluntat política de cada govern municipal , que fixa les prio-
ritats que hauran d’orientar l’actuació dels serveis municipals, la concreció pres-
supostària del mandat i les inversions. El PAD 2016 és el resultat del procés de 
participació que sota el nom de Decidim.Barcelona es va realitzar a partir d’una 
primera proposta de l’actual equip de govern, entre els mesos de novembre 2015 
i abril 2016.
Al Districte de Gràcia es van recollir 741 propostes de les quals 514 van ser 
aprovades, el que representa el 70%. Van participar a partir de les cites pre-
sencials i el carretó informatiu un total de 1.735 persones a Gràcia. La proposta 
final va ser assumida per l’equip de govern com a full de ruta de la seva acció 
convertint- se així en instrument de referència per a l’organització municipal, mal-
grat no assolir els acords polítics necessaris per a la seva aprovació formal, es va 
presentar com a Mesura de Govern al Consell Plenari de desembre de 2016.

El grau d’execució del PAD és del 44,1%. Un percentatge elevat, tenint en compte 
que moltes de les actuacions i projectes requereixen d’un procés de treball per po-
der-se materialitzar en els propers dos anys. Tot i així, ja hi ha 71 projectes finalitzats .

20 línies estratègiques

224 projectes

85 actuacións

4 eixos
Bon viure Economia plural Transició ecològica Bon govern

El PAD del Districte de Gràcia s’estructura en:
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gas i aigua, i de les obligacions de les mateixes en 
les mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Des de 
la seva obertura s’han atès 363 persones a Gràcia.
Per tal de garantir el dret a una alimentació digna 
fomentant un model apoderador i no assistencialista 
s’ha iniciat el procés per crear un Rebost Solidari, 
un espai de recollida, emmagatzematge i distribució 
de productes de primera necessitat en un espai de 
titularitat pública per tal de poder impulsar també la 
recollida de sobrants alimentaris de mercats, centres 
escolars, grans superfícies i comerços. L’objectiu és 

millorar la situació de les persones amb dificultats per 
cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació.
S’ha impulsat el grup motor per la gestió dels usos 
provisionals de l’espai Quiró i s’ha implantat la seva 
participació, conjuntament amb les veïnes i entitats 
del barri, en la redacció del projecte dels usos defini-
tius, que són la creació d’un casal de barri, un casal 
de gent gran, un casal de joves.
S’ha ampliat la graella d’activitats de l’espai de 
gent gran de la Violeta, i s’ha impulsat l’Aula d’ex-
tensió universitària que en el seu primer trimestre 
de funcionament ha comptat amb 147 persones ins-
crites. També s’ha ampliat el projecte “Radars” en 
els barris Camp d’en Grassot-Gràcia Nova, la Salut i 
Vila de Gràcia i s’ha implantat en els barris del Coll, 
Vallcarca i els Penitents.
S’ha treballat el tema de la accessibilitat universal, 
promovent activitats inclusives a les festes majors 
de tots els barris del Districte. Per la Festa Major de 
Gràcia, per exemple, s’ha desenvolupat una apli-
cació mòbil per fer accessible per a persones amb 

discapacitat visual el programa de mà on hi haurà 
també la descripció del guarniment; es realitzaran 
visites guiades per a persones amb discapacitat vi-
sual al Refugi de la plaça del Diamant, els mateixos 
carrers programaran activitats inclusives.
Amb l’objectiu de millorar l’autonomia de les per-
sones amb diversitat funcional, s’ha realitzat dos 
edicions del projecte de gossos terapèutics, un 
projecte pioner a la ciutat. 

Equitat de gènere i diversitat sexual
S’implementen les propostes destinades a pro-
moure l’eliminació de les desigualtats de gènere i 
l’equitat entre dones i homes, i entre les mateixes 
dones. Estem promovent l’aplicació de la perspec-
tiva de gènere en tots els nivells i actuacions de 
l’organització municipal i l’execució de projectes.
S’ha definit la línia estratègica de prevenció de 
la violència de gènere que conté la campanya 
de rebuig de les agressions sexistes (masclistes i 
LGTBIfòbiques) a les festes majors i espais de festa 
amb alta concentració de persones, treballant l’apli-
cació del protocol contra la violència de gènere.
Aquest any 2017 es desenvoluparan els següents 
projectes en l’eix de dones, feminismes i diversitat 
sexual, en el marc de la prova pilot de pressupostos 
participatius, s’està treballant per iniciar l’execució 

dels projectes a partir de setembre de 2017:
•	Cuidem les cuidadores, realitzant una diagnosi dels 

diferents perfils de dones cuidadores, les necessi-
tats i els grups ja existents, per tal de no solapar 
recursos i generar espais que satisfacin les neces-
sitats de les cuidadores.

•	Tallers d’empoderament de dones (especialment 
dones grans), es realitzaran un total de 40 tallers 
(8 tallers per cada barri)

•	Passejades amb mirada de dona, es crearà un grup 
per barri per definir els itineraris i per identificar els 
espais percebuts com insegurs. S’inclourà la visió 
d’urbanisme de gènere en el procés.

Fer visible el paper de les dones amb un exercici 
de memòria històrica, s’està desenvolupant des 
del Consell de Dones. S’ha format un grup de tre-

ball a partir d’aquest que està elaborant el llibre 
“Dones de Pes”.
Realització del projecte En moviment[s]. dones de 
Barcelona. 40 anys i més...1976-2016, Proposta 
amb l’objectiu d’obrir a l’espai públic una reflexió 
col·lectiva per recuperar i transmetre la memòria de 
les mobilitzacions de les dones per millorar la vida 
als barris de la ciutat, resistències antifranquistes i 
experiències del moviment feminista per construir 
relacions socials més democràtiques i equitatives. 
Amb la obertura definitiva de la plaça Dones del 
36 de la Vila de Gràcia, s’ha recuperat un nou espai 
públic perquè els veïns i veïnes en puguin gaudir les 
24 hores del dia. Donant així compliment a una forta 
reivindicació del consell de les dones.

Millora de l’autonomia del col·lectiu de joves
El govern té com a focus prioritari d’intervenció la 
millora de l’autonomia i l’oportunitat dels del col-
lectiu de joves. Al Districte de Gràcia hi ha col·lectius 
molt actius amb gran capacitat dinamitzadora i amb 
una forta implicació social. Requereixen d’espais 
per poder desenvolupar les seves activitats. Per al-
tra banda, cal remarcar l’interès en acompanyar als 
joves cap a la recerca de feina i la formació.
S’està donant suport als esplais i grups escoltes mit-
jançant la gestió de mediació amb escoles perquè 
utilitzin els seus espais els caps de setmana, amb la 
millora dels espais Esplai Matinada i Espurna.
S’està impulsant la reforma del projecte d’empre-
nedoria de la Fontana, implicant els propis gestors 

de la Fontana, Barcelona activa i la regidoria de jo-
ventut, sota el lideratge del Districte, per a fer un 
veritable viver per a joves.

El Districte de Gràcia ha acordat la cessió del local de 
l’antiga comissaria de Nil i Fabra a l’Associació Joves 
de Gràcia perquè sigui utilitzat com a espai per a 
gent jove. Aquest acord s’ha concretat després que 
el col·lectiu s’hagi constituït com a associació i hagi 
presentat el seu projecte com a entitat juvenil del 
barri al Districte. D’aquesta manera, tot reforçant els 
seus valors i l’arrelament a la Vila de Gràcia, es doten 
dels elements necessaris per garantir la projecció 
cap al futur, un projecte de retorn social que reforça 
el moviment juvenil gracienc de forma autogestiona-
da i obert a tothom.

Per una política esportiva de proximitat
Com que Gràcia és un Districte de gran tradició 
esportiva de base, un dels objectius del nostre go-
vern és defensar i promoure’l. La ciutat necessita 
l’impuls de les entitats i dels clubs perquè perso-
nes de totes les edats, però sobretot pels nens i 
nenes que comencen a practicar un esport, puguin 
fer-ho en les millors condicions.
La millor gestió reverteix també en el territori i que 
tothom que vulgui fer esport tingui un lloc on fer-
lo. Hem donat suport als clubs per a continuar fent 
la seva activitat, tant sigui econòmica com amb la 
cerca d’espais.
Des del Districte de Gràcia s’està promovent un pro-
grama formatiu per a entitats esportives, per donar 
eines de treball a les mateixes de com gestionar un 

club esportiu i equipaments municipals, per tal de 
que aquelles que ho vulguin puguin presentar-se 
amb igualtat de condicions als concursos públics de 
gestió dels equipaments municipals, a aquesta inici-
ativa del Districte si han sumat altres Districtes va-
lorant positivament la realització d’aquesta formació.
Tanmateix estem treballant amb l’IBE (Institut 
Barcelona Esport) per tal de crear el mapa d’equi-
paments esportius, per a poder programar i rea-
litzar els pavellons i equipaments que requereix la 
Ciutat amb una base científica que permeti encertar 
la inversió d’aquests esforços econòmics, es mira la 
quantitat de fitxes federatives al territori, infants al 
padró, oferta pública i privada de la zona… 
Pel que fa a subvencions ordinàries, extraordinàries, 

i per equipaments, Gràcia és el Districte amb majors 
subvencions per part de l’IBE als clubs. Pràcticament 
hem multiplicat per tres el suport a l’esport per part 
del Districte i l’Institut Barcelona Esports. 
Així mateix a nivell de ciutat s’ha fet un esforç im-
portantíssim incrementant un 62,5% el pressupost 
per a beques per a la pràctica esportiva, fent que 
els clubs esportius que estiguin homologats puguin 
ser accessibles per a totes les famílies, sigui quina 
sigui la seva renda.
S’ha iniciat un procés d’anàlisi també vinculat als 
usos dels equipament esportius municipals. Es cons-
tituirà un grup per treballar els plecs dels concursos 
per incorporar clàusules de proximitat en les propers 
setmanes. 
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Recuperar la memòria històrica i difondre la història local
La recuperació de la memòria històrica i la història 
local és un repte de retorn a la ciutadania i de llui-
ta contra l’oblit forçat. Treballar-la col·lectivament 
amb les entitats memorialistes i les veïnes i ve-
ïns, pot resultar font inesgotable de coneixement 
i memòria popular. La reivindicació dels valors re-
publicans formen part també d’aquesta memòria 
col·lectiva. 
Durant l’any 2017 es va realitzar la retirada de les 
163 plaques franquistes existents als carrers del 
Districte. Seguint la política d’eliminar els noms bor-
bònics de la nostra ciutat, s’ha recuperat el nom po-
pular de ‘Cinc d’Oros’ a la plaça Joan Carles.

El 18 de juliol 2016 es va organitzar, al costat del re-
fugi antiaeri de la Plaça del Diamant, el 80 aniversari 
de la guerra i la revolució a Barcelona.
En el marc de la comissió de nomenclàtor s’han 
treballat el canvi de nom d’alguns carrers, com per 
exemple Secretari Coloma que es farà una consul-
ta veïnal en els propers mesos, i també continuar 
donant noms de dones a espais públics del nostre 
Districte.
Es continua impulsant projectes de recuperació de 
la memòria oral i documental als equipaments pú-
blics del Districte, als centres cívics de la Sedeta, el 
Coll-la Bruguera; i el casal de barri Cardener.

Compromís amb la cultura
Un dels objectius d’aquest govern és preservar i 
potenciar la riquesa cultural del nostre Districte, 
donant suport a les entitats i associacions cultu-
rals, vetllant per la pluralitat i la diversitat, col·la-
borar des del Districte en tot allò que sigui possible 
i organitzar directament o en col·laboració, diver-
sos esdeveniments culturals.
La Festa Major ha esdevingut un dels actes del ci-
cle festiu més complexos d’organitzar, perquè ha de 
ser la festa de tothom, petits i joves, adults i grans, i 
tothom s’hi ha de sentir representat. Hem col·laborat 
i seguirem treballant per fer-la cada cop més inclusi-
va, sostenible i lliure d’agressions sexistes.

Enguany, la celebració del Bicentenari de la nos-
tra festa és evidentment una fita important en la 
que hem treballat i estem treballant tots plegats: 
Fundació, entitats, associacions, veïns i veïnes i 
diverses administracions, per tal que aquesta cele-
bració sigui una oportunitat per parlar durant tot un 
any de com ha de ser la Festa, per dinamitzar-la i 

arrelar-la encara mes a la vida de Gràcia. Des del 
Districte ens hem implicat a fons en la celebració el 
Bicentenari, destinant-hi una partida pressupostària 
extraordinària.
Volem que el Bicentenari sigui un reconeixement a 
tota la tasca duta a terme de forma col·lectiva per 
moltes persones anònimes que any rera any i de for-
ma voluntària posen de manifest tota la seva creati-
vitat en el guarnit dels carrers i places.
El Districte col·labora amb les diferents colles de 
cultura donant suport a les diferents manifestaci-
ons i actes culturals del calendari festiu: Carteres 
Reials, Foguerons, Sant Medir, etc. Enguany moltes 
d’aquestes colles celebren els seus aniversaris: 20 
anys de Castellers de la Vila de Gràcia, 25 anys dels 
Capgrossos, els 35 anys de l’Associació Cultural Colla 
Drac de Gràcia i els 35 anys de Bastoners de Gràcia.
A més a més, també es dona suport a diferents fes-
tivals i actes culturals, entre els que es destaquen 
Gràcia llegeix, la Setmana Cultural de Gràcia amb els 

Refugiats, Coll Fantasy i el festival Tradicionarius que 
aquest any ha celebrat el seu 30 aniversari, entre 
d’altres. S’ha realitzat la 1a edició del Festival “Gràcia 
Riu”, i s’està organitzant la 2a edició d’aquest festi-
val que neix a partir de la col·laboració de tots els 
equipaments culturals del Districte.
Des del Districte es realitza un acompanyament per 
implicar les escoles en celebracions internacionals 
com el Dia Internacional del Teatre i la Setmana de 
la Dansa.
D’acord amb la Comissió de seguiment del proto-
col Festiu de la Vila de Gràcia, s’ha endegat una 
revisió d’aquest per tal d’actualitzar-lo des de la dar-
rera revisió de l’any 2011, i valorar la incorporació 
de noves festes o imatges festives. Aquesta revisió 
es portarà a aprovació en la propera reunió de la 
Comissió i posteriorment a un Plenari de Districte.
Aquest any 2017 es desenvoluparan els següents 
projectes en el marc de la prova pilot de pressupos-
tos participatius:
•	Laboratori d’arts escèniques per adolescents (de 

12a 18 anys), que organitzarà un casal d’estiu al 
que es donarà continuïtat amb una activitat de tar-
dor de setembre a desembre.

•	Compartim: Sistema d’intercanvi de recursos en-
tre entitats mitjançant una plataforma digital on es 
compartiran els espais i recursos dels que dispo-
sen les entitats i es farà difusió de les activitats 
que realitzen.

•	Fes barris, mostra d’arts en viu: es fa el disseny, 
la programació i la difusió de 3 festivals de teatre, 
música i creació d’art als 3 barris del Coll, Vallcarca 
i la Salut. 

Suport al comerç de proximitat i foment de l’economia social i solidària

Cal impulsar el desenvolupament local dels 
Districtes, això és, generar activitat econòmica 
equilibrada, sostenible i arrelada al territori. Els 
objectius prioritaris són vetllar per la protecció 
del comerç de proximitat, fomentar l’establiment 
d’unes estructures econòmiques a la ciutat més 
socials i solidàries i la promoció del consum res-
ponsable. 

El Mercat de l’Abaceria és l’equipament comercial 
més gran dins de l’eix comercial de travessera de 
Gràcia i un referent del comerç de proximitat, es-
pecialment de l’alimentari. La seva reforma preveu 
la rehabilitació integral de l’edifici, incorpora nous 
operadors que complementen l’oferta, com ara un 
nou espai d’economia social i cooperativa, i dota 
l’equipament dels serveis i la logística que facilitin 
les diverses activitats que s’hi desenvolupen, a més 
de millorar la distribució de mercaderies del barri i 
minimitzar la presència de vehicles en l’espai públic. 
També inclou criteris d’eficiència energètica.
En el marc de Xarxa d’Ateneus de Fabricació de 
la ciutat de Barcelona s’impulsarà un Ateneu de 
Fabricació a la Vila de Gràcia com a espai de crea-
ció i formació on les persones podran aprendre, treba-
llar i col·laborar per fer realitat idees que transformin 
l’entorn i contribueixin a l’economia col·laborativa.
Aquest any 2017 es desenvoluparan els següents 
projectes en el marc de la prova pilot de pressupos-
tos participatius:

•	Servei d’acompanyament, assessorament i forma-
ció en Economia Social i Solidària

•	Mapa en línia i interactiu que incorporarà tota 
l’activitat i iniciatives de promoció de l’ Economia 
Social i Solidària a Gràcia, i promoció de rutes per 
donar-les a conèixer.

El Pla de comerç de la Vila de Gràcia es desenvo-
lupa en la promoció comercial, el pacte de barri, el 
programa de suport al comerç singular, impuls de 
comerços de persones nouvingudes i foment de 
l’associacionisme que s’han concretat en la creació 
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de la Federació de comerciants, l’ampliació de les 
nits liles, la realització de dos jornades de comerç al 
carrer, l’impuls a les Fires d’Artesans de Gràcia entre 
d’altres accions.
S’ha impulsat un Pla de promoció del comerç a la 
Salut, el Coll, Vallcarca i Penitents, amb accions 
de dinamització i promoció del comerç de proximitat.

Al barri del Coll s’ha impulsat el projecte “Coll amunt, 
Coll avall” duplicant els comerços associats que ara 
es coordinen a través d’una taula de treball. S’ha 
elaborat catàleg de comerços i s’han vinculat a les 
accions del barri, a més a més s’ha aconseguit la 
seva digitalització reflectint a les xarxes una oferta 
molt més semblant a la real a la que hi ha al barri 
amb els beneficis que això comporta.

Als barris de la Salut i Vallcarca les accions es ba-
sen en l’impuls de l’associacionisme, l’enfortiment 
dels recursos econòmics de les associacions i donar 
suport a la zona de l’entorn de Travessera de Dalt, 
el desenvolupament d’una col·laboració estable amb 
altres agents del barri i la generació d’una visió es-
tratègica del comerç a l’entorn del Park Güell amb la 
vinculació del comerç amb els projectes del territori. 

Dret als nostres barris i convivència
El dret als nostres barris és una de les prioritats de 
l’actual govern municipal. Això implica, d’una ban-
da, promoure la funció social de l’habitatge i del sòl, 
ampliant el parc públic d’habitatge social, dotant el 
municipi de mecanismes que dificultin els proces-
sos especulatius així com garantir la convivència 
ciutadana.

A la Vila de Gràcia s’ha realitzat un cens exhaustiu 
d’habitatges buits com a primer pas per a poder 
fer polítiques que afavoreixin l’ús habitacional. S’han 
visitat 4.526 adreces, que equivalen al 14,4% del to-
tal d’habitatges. Durant la realització del cens, s’han 
detectat 385 espais desocupats (un 8,5% del total 
visitat) i les inspeccions acumulades en quinze me-
sos han comportat la restitució de 207 pisos al seu 
ús original a partir del 478 expedients oberts.
Es preveu la construcció d’un centenar d’habitat-
ges dotacionals per a gent gran a l’espai Quiró i la 

construcció d’una trentena d’habitatges destinats a 
habitatges de protecció oficial a la Carretera de 
Sant Cugat. 
El Districte de Gràcia ha estat un dels primers en la 
implementació del Servei d’Intervenció i Mediació 
en situacions de pèrdua i ocupació de l’habitatge 
(SIPHO). Amb l’objectiu d’interlocutar i mediar amb 
la propietat, coordinar els diferents serveis, i gestio-
nar les mesures que calgui per reduir els efectes que 
pot provocar la pèrdua de l’habitatge s’ha creat la 
Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER).
Aprovació del nou pla d’usos de Gràcia amb l’ob-
jectiu de limitar els impactes de les activitats de 
concurrència pública en l’espai públic, evitar la ge-
neració de molèsties acústiques en els veïns i ga-
rantir la seguretat i convivència ciutadana, el dret 
dels veïns al descans i la protecció de l’entorn urbà. 
Augmentant les inspeccions, creant un cens actualit-
zat de llicències, i decreixent, i amb la creació d’ele-
ments de transparència de les llicències.
El juliol del 2016 es va iniciar el pla de xoc d’habi-
tatges d’ús turístic amb un pla d’inspeccions per 
identificar l’oferta il·legal d’habitatges d’ús turístic 
(HUTs) als nostres barris amb l’objectiu prioritari de 
garantir la convivència, el dret a l’habitatge i un mo-
del urbà sostenible. A Gràcia hi ha aproximadament 
1.513 HUTs, dels quals 1.080 tenen llicència i la res-
ta són il·legals.
Els serveis d’inspecció del Districte a partir de juliol 
de l’any 2016 van obrir 396 expedients dels quals 
152 van anar associats d’un procediment sanciona-

dor. Durant l’any 2017 s’han obert 135 expedients 
dels quals 89 amb procediment sancionador. 

Pla de places de Gràcia, espai públic i convivència 
que engloba la gestió transversal i permanent dels 
serveis que actuen a l’espai públic amb la incorpora-
ció dels recursos i millores. Destaquem la promoció 
de les taules ciutadanes, com a espais proactiu de 
diàleg, per fomentar els valors de convivència. La di-
namització a les places recuperant l’espai per a tots 
els col·lectius usuaris, a través del quiosc de jocs i 
els tallers creatius. El reforç de Guàrdia Urbana per 
garantir una vigilància fixa als espais amb major pro-
blemàtica de concentració de gent.
A la plaça del poble Romaní, un cop van marxar els 
mòduls de l’Escola Univers, es van recuperar els 
usos preexistents. Posteriorment es va fer una di-
agnosi sobre els usos de l’espai, i ara s’estan definint 
els usos definitius amb diàleg amb veïns i col·lectius 
d’usuaris de la plaça.

Per una gràcia amb una mobilitat sostenible
S’ha de fer un canvi en els usos de l’espai públic, en 
els hàbits de la mobilitat, en repensar i reutilitzar la 
ciutat, per fer-la més amable, de dimensió humana. 
Preservar la vida veïnal, la quotidianitat, reduir la 
contaminació i fer-ho incorporant els nostres barris 
en l’avantguarda de la mobilitat sostenible.

El mes de setembre de 2016 es va recuperar el ser-
vei de bus de barri a tota Barcelona en diumenges 
i festius.
A la ciutat de Barcelona es triplicaran els km de car-
rils bici, fent possible que la majoria de la població 
tingui un carril bici a menys de 300m de casa seva. 
A Gràcia estem treballant en els carrils bici que han 
de permetre la mobilitat a través del Districte. Alguns 
dels exemples dels carrils que s’han fet: Passeig 
Sant Joan, Plaça Cinc d’Oros, Travessera de Gràcia. 

Actualment s’està treballant amb: Av. Vallcarca, 
Esteve Terrades, Sardenya, Pi i Margall, Escorial. 
També s’ha presentat un pla de millora de l’oferta 
d’aparcaments de bicicletes al Districte, com-
plementant aquesta aposta pel transport sostenible, 
donant opcions d’aparcament on no n’hi ha o am-
pliant-la a on hi ha una oferta deficitària evident o 
en llocs que es volen prioritzar com ara els centres 
educatius i els punts de intermodalitat entre mitjans 
de transport públic.
S’han ampliat les zones de pacificació del trànsit a 
la Vila de Gràcia, amb la transformació en plataforma 
única dels següents carrers: a Luis Antúnez (entre 
Riera de Sant Miquel i Gran de Gràcia), Quevedo, 
Alba, Neptú, Santa Àgata, Banyoles, Monistrol i 
Tordera i Torrent d’en Vidalet, però també a Ca l’Ale-
gre de Dalt i Taxdirt.

L’any 2015 recuperem la celebració del dia sense 
cotxes a tota la ciutat. A Gràcia s’han fet diverses 
actuacions de pacificació de carrers en col·laboració 
amb les entitats, i associacions del Districte que hi 
proposaven activitats.

Al mes de juny de 2016 es va iniciar la prova pilot de 
tallar el trànsit cada primer dissabte de més al carrer 
Gran de Gràcia. Un any després, veient la valoració 
positiva de la prova per part del veïnat, consolidem 
l’actuació. 
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Recuperar espai públic

Un nou urbanisme, de caràcter social i democràtic, 
que posa l’accent en la quotidianitat i incorpora la 
perspectiva de gènere defineix el viratge en la for-
ma de fer urbanisme a la ciutat.
S’ha treballat en l’arranjament de carrers, per am-
pliar voreres i afegir elements urbans necessaris:
•	Reforma de Legalitat i Alegre de Dalt, que s’ha 

reurbanitzat des de Camèlies fins Pi Margall.

•	Reforma Travessera de Dalt, eix viari que havia ge-
nerat una important cicatriu que pràcticament im-
possibilitava la relació entre barris situats a banda 
i banda de la Travessera i s’han suprimit barreres 
arquitectòniques. La reforma ha permès la connec-
tivitat banda i banda, una reivindicació llargament 
esperada.

•	Reforma Av. Príncep d’Astúries, conjuntament amb 
Sarrià Sant Gervasi, ampliant les voreres, reduint 
carrils de vehicle privat, creant un carril de serveis 
(càrrega i descàrrega, aparcament de motos, i con-
tenidors), posant més arbres, i bancs.

•	Actuacions dels entorns del Park Güell: escales 
Pompeu Fabra, soterrament de serveis en línies 
aèries a la Baixada de la Glòria i el Mirador a la 
cruïlla de la Baixada de la Glòria i l’avinguda Coll 
del Portell. Previst per l’any vinent la Font de Sant 
Salvador.

•	Previstos trobem Maignon, Jaume Cascalls, 
Albacete, Camèlies, Cardener, Encarnació, Plaça 
Mons o Massens.

•	S’ha iniciat aquest mes la urbanització dels jardins 
Menéndez Pelayo que inclourà dos zones de jocs 
infantils, una zona d’esbarjo de gossos, i un espai 
de petanques. Les obres preveuen l’accessibilitat 
dels jardins, i la plantació de nous arbres.

A la plaça Alfons Comín s’ha definit una àrea de 700 
m² per a gossos i s’ha establert una zona d’usos 
compartits per cada barri. Alhora que es cercaran 
noves zones d’esbarjo de gossos a tot el Districte 
tenint en compte que hi ha més de 10.000 gossos 
censats només al barri de la Vila de Gràcia.
S’ha realitzat la Ordenació Singular de les 
Terrasses amb l’objectiu de garantir el flux de vi-
anants, els accessos de veïns al comerç, el pas de 
vehicles d’emergència i serveis i les condicions d’ac-
cessibilitat, així com per preservar un endreçament 
global, visió dels edificis de concurrència pública i 
les plantes baixes comercials. Actualment es disposa 
de l’aprovació inicial de les ordenacions singulars de 
les places de la Vila, del Diamant, de la Revolució, del 
Sol, de la Virreïna, del Nord i de Rovira i Trias.

Vallcarca, nou model urbà
El barri de Vallcarca ha patit un planejament ur-
banístic a mig executar, posat en dubte des de 
fa anys. Revertir la tendència d’enderrocaments 
i construir projectant al barri de Vallcarca un nou 
model urbà. Un barri que és una oportunitat de 
creació d’habitatge públic en diferents models de 
promoció, un barri humanament i mediambiental-
ment sostenible, un barri amb espai públic i nous 
equipaments.
Una de les primeres mesures va ser aconseguir la 
cessió d’ús del Consolat de Dinamarca i accelerar 
la compra de Can Carol i es va definir, conjuntament 
amb el veïnat, els programes funcionals per a la re-
habilitació del edifici de Can Carol i la Casa Canals-
Junyer. Actualment el procés continua obert per defi-
nir la programació i gestió dels dos casals de barri.
S’ha realitzat un concurs d’idees d’ordenació volu-
mètrica i redacció de la Modificació del Pla General 
Metropolità (MPGM) a Vallcarca amb l’objectiu de 
repensar una nova ordenació dels edificis cohe-
rent amb el model de barri, conservant el teixit de 

carrers i la trama urbana existent. Sobre un àmbit de 
més de 15.000m², amb més de 7.800m² de sostre 
públic. El projecte guanyador optimitza els recursos 
existents, especialment les infraestructures; mostra 
una especial sensibilitat amb el patrimoni històric i 
identitari del barri, i destaca la condició de conca hí-

drica formada per les rieres Vallcarca i Farigola.
Suspensió de llicències d’un any decretada l’abril 
d’aquest 2017 per al conjunt de sòls que queden 
dins l’àmbit del concurs. L’objectiu és poder estudiar 
el futur d’aquests solars en coherència amb la nova 

ordenació urbana i evitar que s’hi produeixin inter-
vencions que no s’ajustin a la morfologia del barri.
Impuls de la conservació del nucli antic de 
Vallcarca protegint les cases baixes i el manteni-
ment del seu teixit urbà i valors identitaris. Són edi-
ficacions tradicionals implantades sobre l’estructura 
originària i pròpies de l’etapa de formació del barri. 
Amb el nou planejament preveu afavorir les actuaci-
ons de rehabilitació dels habitatges de l’àmbit en lloc 
de la substitució. Així mateix, totes les intervencions 
que es duguin a terme en aquestes edificacions hau-
ran de respectar els criteris arquitectònics i estètics 
que les defineixen, i hauran de garantir el manteni-
ment del conjunt del paisatge urbà de Vallcarca.
Recuperació dels jardins dels Arabescos mitjan-
çant la seva urbanització per adequar-los com a es-
pai enjardinat i zona d’esbarjo, amb la seva integra-
ció als jardins existents sota el Viaducte de Vallcarca. 
Amb aquesta actuació s’avança en l’objectiu de 
crear espais i corredors verds entre el Parc dels Tres 
Turons i del Putxet.

Una gràcia participativa que garanteixi el bon govern
Cal treballar en altres formes de fer política que 
posin el centre la ciutadania i que estiguin supe-
ditades a la coresponsabilitat i la coproducció 
de les polítiques públiques. Cal aprofundir en els 
instruments de la democràcia deliberativa i parti-
cipativa i reforçar els mecanismes de transparèn-
cia institucional a partir de fer efectius el dret a la 
informació, el rendiment de comptes i el control 
ciutadà, tres eines imprescindibles per fer front al 
fenomen de la corrupció i garantir el compromís 
amb l’honestedat i el bon govern.
Posada en marxa l’Audiència Pública Escolar del 
Districte, amb la participació de diferents centres 
escolars de Gràcia
Separar l’Audiència Pública del Consell Plenari 
de Districte per crear un espai de debat i participa-
ció ciutadana. S’ha incorporat mecanisme de difusió, 
com per exemple la retransissió en streaming de 
l’Audiència Pública i del Consell Plenari de Districte.

S’han publicat els sous, els currículums i les 
agendes municipals dels càrrecs electes, donant 
eines per seguir i fiscalitzar l’activitat municipal.
S’ha desenvolupat i posat en marxa el Portal parti-
cipatiu “Decidim Barcelona” que ha servit tant pel 
procés participatiu del PAD com de plataforma digital 
d’altres processos participatius del Districte.
S’han promogut una prova pilot de pressupostos 
participatius en els Districtes de Gràcia per a la 
coproducció de projectes. 
La coordinació del Districte amb la fiscalia va fer 
possible l’ordre de cessament de l’activitat de la 
Llibreria Europa i el seu precinte de la llibreria al 
mes de juliol 2016. Es van intervenir més de 15.000 
exemplars que difonien la ideologia nazi.

S’ha treballat per impulsar el Pla de Desenvolu-
pament Comunitari de la Salut i de la Taula Co-
munitària del Coll, incrementant els projectes que 
s’hi duen a terme i fent una tasca intensiva per a 
l’enfortiment i la creació de sinèrgies entre el teixit 
associatiu. S’ha aconseguit una major implicació del 
veïnat, les entitats i els serveis en els projectes.


