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Mesura de Govern: Pla d’Actuació Integral per al Civisme i la Convivència a 
Gràcia  
 
 
» 01. JUSTIFICACIÓ 

 

L’equip de govern del Districte de Gràcia considera com a aspecte estratègic d’aquest mandat 

fomentar la convivència  en les places de Gràcia i la pacificació de les diferents dinàmiques que 

es generen entre els diversos col·lectius que les utilitzen, els comerços que hi desenvolupen la 

seva activitat i el veïnat que hi resideix.  

 
Gràcia i les seves places s’han consolidat als llarg dels darrers anys,  com un punt de trobada i 

oci per diversos col·lectius que fan un ús intensiu d’aquests espais, ús que de vegades és de 

difícil convivència amb la quotidianitat dels veïns del barri.  

 
Alguns d’aquests col·lectius creen dinàmiques relacionals que provoquen les queixes d’altres 

col·lectius i dels veïns i veïnes. Les seves dinàmiques són percebudes com a negatives per al 

barri i molestes per a la resta del veïnat.  

 
A la primavera i estiu, quan Gràcia pateix un ús més intensiu de l’espai públic, el Districte 

endega un pla d’abordatge integral de les places, amb l’eix estratègic de la intervenció social, 

per intentar endreçar els usos que els ciutadans fan de les places històriques de Gràcia i 

pacificar les diferents dinàmiques d’us que s’observen. 

  
El Servei de Gestió de Conflictes és un servei especialitzat de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat 

i Esports,  que complementa la xarxa d’actuació social al territori, per tal d’intervenir a l’espai 

públic a on s’ha detectat un conflicte de naturalesa social i d’origen multifactorial. L’actuació 

del servei s’orienta per aconseguir el restabliment de les condicions de convivència existents 

abans de l’inici del conflicte; ha d’articular el conjunt de serveis disponibles, tant territorialitzats 

com centralitzats, per garantir el manteniment del resultat assolit una vegada finalitzin el 

programa específic executat. 
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Des del la Gerència del Districte de Gràcia s’ha fet encàrrec al Servei de realitzar  intervencions 

Inicials/Diagnosi a places ubicades al barri de la Vila de Gràcia per tal de definir les dinàmiques 

que es donen a l’espai públic i el grau de conflictivitat social dels territoris.  

 
Es realitzarà un Pla de Xoc  fins a final de setembre, actuant sobre les causes que originen el 

conflicte, establint un treball coordinat amb els diferents serveis que actuen en els àmbits de 

convivència, seguretat i manteniment de l’espai públic. 

 
» 02. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
 

Des del Servei de Gestió de Conflictes es realitzarà una descripció general dels usos observats 

dels espais i un posterior anàlisi de les dinàmiques inapropiades. Per tal de complementar la 

informació de les diferents prospeccions es contactarà amb la totalitat d’usuaris, grups estables 

detectats i propietaris/treballadors dels establiments comercials.  

 

La intervenció es centrarà en les següents places: 

 

- Plaça de la Revolució de Setembre de 1868: 

- Plaça del Diamant  

- Plaça de la Virreina. 

- Plaça del Sol 

 

Es planteja el disseny d’un pla global d’actuació, en aquests espais i  coordinat des del Districte, 

on es contempli la totalitat de les accions que  desenvoluparan els diferents Serveis Municipals.  

 

Per tant, la proposta d’intervenció del Servei de Gestió de Conflictes s’emmarca dins d’aquest 

Pla d’Actuació Integral per al Civisme i la Convivència  a Gràcia, tenint com a espais específics 

d’implementació de les accions les places del Sol, del Diamant, la Virreina i la Revolució.  
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Des del Servei, com a macro objectiu es planteja l’afavorir discursos i actituds per a la correcta 

convivència i ús compartit de l’espai públic.  

 

 

 
 

 
 

•Període d'intervenció: maig 2012-setembre 2012. 

•Intervenció directa al territori en medi obert amb un equip de 2 gestors de conflictes. 

•Dedicació exclusiva d'un total de 10h-15h setmantals distribuïdes en 3 dies diferents 

(mínim un d'ells en cap de setmana).  

•Intervenció en franges horaries de matí (10%), tarda (40%), nit (30%) i matinada 

(20%).     

Calendari i 
distribució 

horària 

•Prospecció continuada de les 4 places. Anàlisi de l'evolució i/o modificació de la 

presència d'usuaris, grups estables, usos/dinàmiques.  

•Detecció i comunicació de la detecció d'incidències a nivell de manteniment, neteja 

i mobiliari urbà al TdP per tal d'activar als Serveis pertinents. 

•Donar resposta i fer una tasca de treball conjunt en relació a les queixes que es 

produeixin per part del veïnatge, identificant a referents positius i negatius.  

•Contacte amb la totalitat d'usuaris presents a les places i vinculació amb les 

persones/grups amb presència habitual fent arribar les accions del Districte.  

•Contacte amb la totalitat de veïnatge que facin arribar queixa al Districte i/o GUB 

en relació a conflictes a l'espai públic o dificultats de convivència.  

•Contacte de promixitat i habitual amb la totalitat de propietaris i treballadors dels 

establiments comercials. Traspàs de la informació i/o demandes que requereixin 

una resposta a la Tècnica de Districte referent de la Taula Operativa.  

•Intervenció sobre els conflictes d'àmbit social detectats: mediació entre parts i 

limitació de dinàmiques que poden generar queixa. Traspàs de la informacióa la 

Tècnica de Districte referent de la Taula Operativa.  

Metodologia 
d'intervenció  
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» 03. AVALUACIÓ 

 

El Servei de Gestió de Conflictes  presentarà un informe d’avaluació al finalitzar la seva 

intervenció on es recolliran els següents  indicadors: 

 

• Dinàmiques i usos que es donin a l’espai públic 

• Convivència de usuaris, veïnatge i comerços 

• Manteniment, neteja i mobiliari urbà 

 

Plaça del Diamant 

Nº usuaris Nº Comerços 
Veïnatge 

Individual (IRIS, 
instància) 

Intervencions 
espai públic 

Coordinacions 
Serveis/Recursos 

Entitats i 
Associacions 

Incidències 
manteniment 

       

 

•Per tal de desenvolupar les diferents accions plantejades anteriorment es 

requereix la coordinació amb els diferents Serveis i Recursos: 
 

•Tècnica de Prevenció: figura tècnica a la qual s'adreçarà la totalitat d'informació 

del Servei de Gestió de Conflictes i, específicament, les incidències detectades. 

•Centres de Serveis Socials (CSS) i Servei d'Inserció Social (SIS): coordinació amb 

els tècnics referents de persones amb presència habitual a les places i dinàmiques 

generadores de conflicte . Valorar la situació i proposta de noves estratègies 

d'intervenció. 

•Guàrdia Urbana (GUB) i Comisaria dels Mossos d'Esquadra (CME): establir canals 

de comunicació per tal de poder conèixer les diferents actuacions executats 

(dispositius i requeriments) a les places i resultats obtinguts. 

• Serveis de Neteja de l'ajuntament: amb la seva tasca de baldeig intensiu a les 

places, informació als comerços i canvi del mobilitari urbà, per exemple papereres, 

contribueixen a que l'espai estigui en millors condicions de salubritat. 

• Serveis de Llicències i Inspecció: mitjançant la seva tasca de control de les 

activitats comercials, horari, ocupació de l'espai públic... en definitiva exercint 

l'autoritat administrativa. 

Serveis i/o 
Recursos 
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Plaça de la Virreina 

Nº usuaris Nº Comerços 
Veïnatge 

Individual (IRIS, 
instància) 

Intervencions 
espai públic 

Coordinacions 
Serveis/Recursos 

Entitats i 
Associacions 

Incidències 
manteniment 

       

 
 

 
Plaça del Sol 

Nº usuaris Nº Comerços 
Veïnatge 

Individual (IRIS, 
instància) 

Intervencions 
espai públic 

Coordinacions 
Serveis/Recursos 

Entitats i 
Associacions 

Incidències 
manteniment 

       

 
 

Plaça de la Revolució 

Nº usuaris Nº Comerços 
Veïnatge 

Individual (IRIS, 
instància) 

Intervencions 
espai públic 

Coordinacions 
Serveis/Recursos 

Entitats i 
Associacions 

Incidències 
manteniment 
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