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Consell Plenari del Districte de Gràcia

21 de desembre de 2016 

CONSELL PLENARI 

Ordre del dia:

A. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

B. PART INFORMATIVA
B.1 Despatx d’ofici
B.2 Mesures de Govern 

B.2.1 Mesura de Govern Línies d’actuació del Districte de Gràcia. 
B.2.2 Mesura de Govern Promoció del comerç de proximitat als barris 
de la Salut, El Coll, Vallcarca i Penitents per al període 2017-2020.

B.3. Informes 
B.3.1. Informe del regidor

C. PART DECISÒRIA
C.1 Propostes d’acord

C.1.1 INFORMAR FAVORABLEMENT, de conformitat amb allò 
disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla 
especial urbanístic per a l’ordenació dels establiments d’allotjament 
turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament 
temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal.

C.1.2 INFORMAR FAVORABLEMENT, d’acord amb el disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de 
Barcelona, el projecte de pressupost de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2017. 
C.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016-2025.

D. PART D’IMPULS I DE CONTROL

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

n El dret a la qualitat de l’aire

La població de Barcelona respira diàriament un aire 
que no compleix les recomanacions que estableix l’Or-
ganització Mundial de la Salut (OMS), ni la normativa 
europea en aquesta matèria. Cada cop comptem amb 
més proves i estudis epidemiològics que ens certifiquen 
que això té greus efectes per a la salut; 31.100 casos de 
bronquitis aguda en infants, 5.100 casos de bronquitis 
crònica en adults, 54.000 casos d’asma i 3.500 morts 
prematures a l’any.  
A Barcelona hi circulen 5.900 turismes per km2, una 
xifra molt superior a la d’altres ciutats espanyoles i eu-
ropees. Els experts coincideixen en que l’única manera 
per millorar la qualitat de l’aire és treballar per a una 
mobilitat sostenible incentivant el transport públic.

Per primera vegada l’Ajuntament de Barcelona ha pre-
sentat un pla integral i calendaritzat, amb 58 mesures 

per combatre la contaminació a aplicar entre el 2017 i 
el 2020. Per una banda s’aposta per una Zona de Baixa 
Emissió (ZBE) intra-rondes, efectiva a partir de l’any 
2020, però amb aplicació en dies d’episodi a partir 
de 2017. També es preveu facilitar abonaments de 
transport públic o Bicing a canvi de donar de baixa els 
vehicles més contaminants, a l’hora que es triplicaran 
el nombre de quilòmetres del carril bici. La creació de 
nous carrils bus i el desenvolupament de la Fase 5 de la 
nova xarxa ortogonal seran una realitat el 2017. 
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ACTIVITATS DESTACADES

n La Vila de Gràcia completarà la conversió 
en plataforma única de set carrers 
Les actuacions, emmarcades en el Pla de mobilitat 
urbana 2013-2018, les impulsen conjuntament el Dis-
tricte de Gràcia i l’Àrea d’Ecologia Urbana, que prete-
nen prioritzar els desplaçaments a peu, en bicicleta o 
en transport públic i, alhora, pacificar diferents carrers 
de la ciutat per donar prioritat als vianants respecte del 
vehicle privat.

La Comissió de Govern ha aprovat la reurbanització del 
carrer de Luis Antúnez entre la Via Augusta i la placeta 
de Sant Miquel i ampliar-ne  les voreres per millorar la 
mobilitat dels vianants. Alhora, també es faran obres 
per adaptar el carril i les voreres en una plataforma úni-
ca als carrers de Santa Àgata, Tordera, Neptú —entre 
la travessera de Gràcia i el carrer de Luis Antúnez—, 
Banyoles i Monistrol. Aquest conjunt de carrers s’afe-
geixen a l’actuació ja realitzada de plataforma única al 
Torrent d’en Vidalet, entre els carrers de Congost i l’Or.

Amb un pressupost de 547.112,55 euros, el projecte 
abastarà una àrea de 1.295 metres quadrats, i  inclou 
els treballs per aixecar el paviment existent, instal·lar-hi 
la pavimentació nova, adaptar-ne la xarxa de drenatge i 
canalitzar la xarxa de serveis de comunicació.

n La reforma de l’Av. Príncep d’Astúries 
pensada per als vianants
El 21 de novembre es va fer la sessió de retorn al veï-
nat sobre el projecte de remodelació de l’avinguda del 
Príncep d’Astúries, que consisteix a eliminar dos carrils 
de trànsit rodat —l’un es destinarà a ampliar la vorera i 
l’altre a serveis, com contenidors i una zona d’aparca-
ment per a motos i vehicles de persones amb mobilitat 
reduïda. També es renovarà el mobiliari urbà i l’arbrat. 

Arran de la demanda veïnal de pacificació de la via, l’any 
2015 s’inicia el procés amb l’elaboració d’una diagnosi 
treballada conjuntament amb diversos representants 
dels veïns i veïnes que hi viuen, i dels comerços exis-
tents. Al llarg del 2016 s’han realitzat   dues jornades 
participatives per definir conjuntament la proposta de 
reforma de l’avinguda. Aquest procés participatiu ha 
permès incorporar millores i noves propostes. 

La reforma té un pressupost previst de 4,05 milions 
d’euros i les obres tenen una durada aproximada de 14 
mesos i es preveu començar-les a finals del 2017.

n Primer pas per a la reordenació de les 
terrasses de set places de Gràcia
La Comissió Tècnica de Terrasses ha informat favora-
blement sobre les ordenacions singulars de les places 
de la Vila de Gràcia, del Diamant, de la Revolució, del 
Sol, de la Virreina, del Nord i de Rovira i Trias.

La nova ordenació s’ha fet mitjançant un procés partici-
patiu amb reunions específiques en cada plaça on van 
participar tots els actors que fan ús de l’espai. 

Els criteris per elaborar les ordenacions inclouen el flux 
de vianants, els accessos als comerços, el pas de ve-
hicles d’emergència i serveis i les condicions d’acces-
sibilitat. També s’han tingut en compte la distribució 
d’elements urbans i els usos dels edificis i equipaments 
al voltant de les places i les plantes baixes comerci-
als. També es preveu modificar la ubicació del mobiliari 
urbà per millorar l’espai de pas per als vianants.

n Dóna forma a Gràcia procés per a la 
coproducció de projectes
Durant els mesos de novembre i desembre s’han portat 
a terme unes taules de coproducció de projectes amb 
el veïnat i el teixit associatiu gracienc en tres àmbits: 
Economia social i solidària; Dones, feminismes i diver-
sitat sexual i Foment de la cultura al Coll, Vallcarca- Els 
Penitents i la Salut. Es tracta d’una prova pilot en el 
marc de la construcció d’un model de Pressupostos 
Participatius per a impulsar la coproducció de políti-
ques públiques, millorant així la seva qualitat. 
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Per a desenvolupar  els projectes es comptarà amb un 
pressupost total de 150.000 euros. En cada eix s’ha 
convocat una taula de treball on s’han definit diferents 
projectes, les pròximes setmanes seran destinades a 
la validació de viabilitat i costos de les propostes i al 
mes de febrer se sotmetran a votació oberta i vinculant 
al portal Decidim.Barcelona. Els projectes més votats 
seran coproduïts conjuntament amb el teixit associatiu 
i el veïnat al llarg del 2017.

n El projecte de pressupost per al 2017 
prioritza la inversió social i congela la 
majoria de preus públics
El pressupost del 2017 que es debatrà al Ple del 21 
de desembre és un pressupost expansiu amb un in-
crement de la despesa i inversió socials. Una proposta 
que augmenta un 4,7% la despesa corrent i de capital 
i supera els 2.500 milions d’euros. La despesa social, 
la inversió en projectes per reduir les desigualtats entre 
barris, la lluita contra l’atur i la generació d’ocupació 
de qualitat, la cultura, l’educació, el transport públic 
i l’habitatge són les  àrees prioritàries del projecte de 
pressupost. 

Tanmateix, es mantenen les quotes de la majoria de 
serveis municipals (com el Bicing) i els serveis socials 
(com ara els d’atenció domiciliària, d’àpats en compa-
nyia per a gent gran o equipaments residencials per 
a persones amb discapacitat), així com les activitats 
d’educació ambiental o l’arxiu municipal. També els 
preus privats es congelen, i es produeix una reducció 
del 10% del preu de l’entrada del Tibidabo per a perso-
nes de més de 60 anys.

El Govern municipal també ha presentat la proposta 
d’ordenances fiscals per al 2017 en la que no s’in-
crementa la pressió fiscal als ciutadans i pretén una 
política fiscal justa que garanteixi l’equitat de càrrega 
contributiva entre la població. En aquesta línia man-
té la congelació de l’IBI per als habitatges de valor 
cadastral fins a 300.000 euros que ja es va aplicar el 
2016. 

La proposta d’ordenances fiscals per al 2017 aposta 
per la fiscalitat ambiental i la mobilitat sostenible i inclou 
mesures com la millora de les bonificacions de l’IBI als 
habitatges amb energia solar i noves tarifes per aparcar 
al carrer per a no residents amb un sistema variable en 
funció de les emissions del vehicle, les dimensions i els 
episodis de contaminació.

n Publicació del Concurs d’idees per la 
MPGM de Vallcarca 
La Comissió de Govern ha aprovat les bases del con-
curs d’idees per a la futura ordenació urbanística de 
Vallcarca, que permetrà escollir una proposta base per 
a formular una MPGM (Modificació del Pla General Me-
tropolità). Aquest concurs d’idees  recull les demandes 
veïnals que s’han treballat en el marc de la Taula d’ur-
banisme de Vallcarca.

n Darrer tràmit per preservar les cases 
baixes del nucli antic de Vallcarca
Amb l’aprovació  provisional d’una modificació del Pla 
general metropolità per part del Consell Plenari, ara el 
tràmit s’eleva a la Subcomissió d’Urbanisme de Bar-
celona, òrgan de la Generalitat, per a la seva aprova-
ció definitiva. L’Ajuntament impulsa la conservació del 
nucli antic de Vallcarca i el manteniment del seu teixit 
urbà i valors identitaris, blindant la trama històrica de 
Vallcarca i protegint divuit parcel·les amb cases baixes 
ubicades al voltant dels carrers de l’Argentera i de la 
Farigola.

n La nova Guia de contractació pública 
social, al servei de les persones i el bé 
comú
La Guia de contractació pública social servirà a l’Ajun-
tament per triar els seus proveïdors d’acord amb el 
compromís social i ambiental del consistori. Així, el 
Govern exigirà a les empreses que li prestin serveis, 
per exemple, que promoguin la igualtat de gènere o la 
conciliació familiar. 

Aquesta guia es traduirà en decret d’aquí a sis o vuit 
mesos, però els criteris que s’hi fixen ja regeixen en al-
guns concursos en vigor com el de telefonia. Es tracta 
que l’Ajuntament faci valdre la seva capacitat de con-
tractació amb empreses —que ronda el milió d’euros 
anuals— per afavorir un model productiu que respecti 
els drets de les persones i cerqui el màxim retorn social 
i ambiental. Així les empreses hauran d’observar crite-
ris com ara l’estabilitat de la plantilla, els salaris justos, 
la contractació de persones vulnerables —com aturats 
de llarga durada o persones amb discapacitat— o la 
compra ètica.
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AGENDA SOCIAL

INAUGURACIONS

n Inauguració de l’EBM Petit Univers 
La nova escola bressol es va inaugurar el passat 21 
d’octubre per la tinenta d’Alcaldia de Drets Socials i 
presidenta de l’Institut Municipal d’Educació de Barce-
lona, Laia Ortiz, acompanyada del regidor del Districte 
de Gràcia, Eloi Badia, i del Comissionat d’Educació i 
Universitats, Miquel Àngel Essomba. 

n Inauguració de les obres de l'Orfeó 
Gracienc 
El dia 5 de novembre s’inaugurà el nou estatge de l’Or-
feó Gracienc. A l’acte van participar Neus Munté, Con-
sellera del Govern de la Generalitat, Jaume Collboni, 
Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament, Eloi Badia, regidor 
del Districte,  Gerard Ardanuy, president del Consell i 
Ramon Botet i Pont, president del Consell Directiu de 
l’Orfeó Gracienc.

Amb un cost de 1.450.000 € les obres han adequat les 
instal·lacions del carrer Astúries 83, a les normatives 
de seguretat, antiincendis, accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques necessàries segons la llicèn-
cia d’activitat corresponent.

Coloraines de l’Orfeó Gracienc cantant a la inauguració de les obres 
de remodelació de la seu de l’Orfeó Gracienc

EDUCACIÓ I CULTURA, CICLES I 
CONFERÈNCIES 

n 14a edició del projecte a l’escola 
s’ensenya a valorar els Jardins urbans
Aquesta iniciativa de l’Associació de Veïns i Amics del 
Passeig de Sant Joan compta amb la participació de 
les escoles del barri i la col·laboració de Parcs i Jar-
dins. El projecte té com a objectiu promoure entre els 
joves estudiants la cura i el coneixement dels jardins 
urbans. Enguany han participat 404 alumnes de vuit 
escoles, mitjançant sessions a les aules, el concurs 
de redacció o a través del concurs de fotografia i, es-
pecialment, amb la sessió pràctica i la plantació col-
laborativa dels parterres del passeig que va tenir lloc 
el passat 18 de novembre. 

n Photogenic Festival

Del 13 al 17 d’oc-
tubre Gràcia va 
acollir la segona 
edició del Photo-
genic, un festival 
de concepte obert 
i interdisciplinari, 
en el qual s’expo-
sen projectes fo-

togràfics de diversos gèneres en comerços, locals i 
centres culturals generant una ruta expositiva. Organit-
zat per l’Associació Sobreàtic aglutina projectes i acti-
vitats per a posar de manifest que la cultura no està 
només en els grans centres artístics ni és únicament un 
reclam turístic.

n Concert-homenatge a l’organista 
Montserrat Torrent
El 16 d’octubre va tenir lloc a la Parròquia de Santa Ma-
ria Jesús de Gràcia (c. Gràcia, 3) el concert-homenatge 
al 90è aniversari de Montserrat Torrent, en reconeixe-
ment a la seva tasca professional i a l’estima i vinculació 
amb el districte i les seves entitats. Torrent és degana de 
l’orgue del nostre país, figura internacional i referent de la 
interpretació organística i viu a Gràcia des de fa 35 anys.

n Festival d’arquitectura 48 h Open House 
Barcelona
El cap de setmana del 22 i 23 d’octubre a Barcelona 
van obrir les portes més de 150 edificis de tot tipus, 
forma i mida per entendre i sentir l’arquitectura de forma 
excepcional, des de l’experiència arquitectònica. Una 
iniciativa de l’associació 48 h Open House Barcelona 
que, en la seva 7a edició, va permetre als graciencs i 
gracienques explorar i entendre el valor d’un espai ben 
construït i dissenyat. Al Districte van oferir visites guia-
des 14 espais, entre ells, la Casa de la Vila de Gràcia, la 
Finca SanSalvador i els Tallers Manyach (Escola Josep 
Maria Jujol). 

n Festival Gràcia Riu!

Del 13 al 23 d’octubre Grà-
cia Riu va reivindicar l’hu-
mor com a eina de cohesió 
social i com a necessitat 
humana vital. Organitzat 
pels equipaments munici-
pals del districte, aquest 
cicle en aquesta primera 
edició ha volgut promoure 
la universalitat i la pluralitat 
de l’humor com a puntal de 
la llibertat d’expressió, de 
la crítica social o com a ex-

pressió de la realitat amb una oferta transversal (músi-
ca, teatre, exposicions, clubs de lectura, clowns…) per 
a tots els públics.
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n TEDxGracia 2016: Beats of Life
L’Ajuntament de Barcelona col·laborà en la tercera edi-
ció del TEDxGracia, 12 de novembre al Teatre dels Llu-
ïsos de Gràcia, una jornada per comunicar, compartir, 
innovar, debatre, aprendre. Amb el leitmotiv Beats of 
Life (batecs de vida), onze ponents van reflexionar al 
voltant de diferents moments de la vida, segons la seva 
experiència personal i professional, l’educació, l’ado-
lescència, el sexe, l’edat adulta, el desenvolupament 
professional, la maduresa i la mort. 

n Gràcia llegeix, el primer festival de 
literatura de Gràcia

Els dies 18, 19 i 20 de 
novembre de 2016 di-
ferents equipaments 
del districte de Gràcia 
van potenciar la lectu-
ra i l’escriptura com a 
via de formació i sensi-

bilització amb la primera edició del festival “Gràcia lle-
geix”, l’espai de trobada entre autors, editors i lectors 
que va centrar la seva atenció en el discurs de l’odi i la 
discriminació cap a col·lectius socials i el treball de re-
inserció dels presos. 

n Coll fantasy 2016
El Coll Fantasy és un cicle d’activitats de divulgació de 
la ciència-ficció i fantasia, que s’ha celebrat al Centre 
Cívic El Coll del 18 de novembre al 16 de desembre. En 
la seva 12a edició el cicle ha estat més plural que mai 
amb projeccions de pel·lícules, exposicions, xerrades, 
conferències, presentacions literàries, concursos de 
còmics, taules rodones, jornades lúdiques i demostra-
cions de videojocs.

n Cicle de conferències per a majors de 
55 anys
Durant el mes de novembre, a la Biblioteca Jaume Fus-
ter, van acollir 3 conferències: “Més enllà de Mar i cel: 
pirates i corsaris a les costes catalanes” en la que, a 
través de l’obra de teatre d’Àngel Guimerà, descobri-
ren el fenomen dels corsaris a la Mediterrània; “Enric 
Granados, el poeta del piano” que ens va permetre es-
coltar les seves obres més emblemàtiques; i “La Bar-
celona de Ramon Casas”. Aquest cicle pretén donar a 
conèixer les aules d'extensió universitària i impulsar-ne 
la creació a Gràcia. 

n XXIII Setmana Cultural: Gràcia amb els 
refugiats, per una Mediterrània en pau

XXIII Setmana Cultural 

 Gràcia amb els refugiats, 
 per una Mediterrània en pau 
 Del 21 al 27 de novembre de 2016

Organitzen: Col·laboren:

Districte
de Gràcia

Bilioteca Jaume Fuster 
Pl. Lesseps, 20-22 
Tel. 933 684 564
Metro: L3 Lesseps

Centre cívic El Coll-La Bruguera
C/ Aldea, 15 
Tel. 932 562 877
Metro: L3 Vallcarca /  
L5 El Coll-La Teixonera 

Centre cívic La Sedeta
C/ Sicília, 321 
Tel. 934 591 228 / 932 073 703
Metro: L4 Joanic /  
L2 i L5 Sagrada Família. 

C. cultura popular La Violeta 
C/ Maspons, 6 
Bus: 22, 24, 28, 87, 114 i 116. 
Metro: L3 Diagonal i Fontana, 
L4 Joanic i L5 Diagonal.

Espai Jove La Fontana
C/ Gran de Gràcia, 190-192 
Tel. 933 681 004
Metro: Fontana
Bus: 22, 24, V17 
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Del 21 al 27 de novembre 
de 2016 el Centre cívic la 
Sedeta amb col·laboració 
d’altres equipaments del 
Districte van celebrar 
la XXIII Setmana Cultural. 
El cicle “Gràcia amb els 
refugiats,  per una Medi-
terrània en pau” va in-
cloure projeccions, de-
bats, taules rodones, 
teatre, concerts, exposi-
cions… que van perme-
tre abordar el tema des 

de punts de vista diferents, aportar informació diversa i 
fomentar el debat i el sentit crític. 

n Joan Junyer i Dolors Canals, la unió de 
l’art i la ciència

La coneguda com a 
Casa del Consolat i 
futur equipament del 
barri de Vallcarca va 
acollir l’exposició de 
l’obra de Joan Junyer, 
una de les principals 
figures de la pintura 
avantguardista catala-
na, i de la pedagoga 
Dolors Canals, pione-
ra del projecte educa-
tiu per a criatures de 0 
a 3 anys. La iniciativa 
també ha volgut retre 
homenatge a aquesta 

singular parella que, des del seu exili americà, va cedir 
els seus béns entre ells aquesta casa, com a acte de 
fraternitat vers la seva ciutat.

La mostra organitzada per la Fundació Apel·les Fenosa, 
l’ICUB, el Districte de Gràcia i el Govern Balear va in-
cloure, a més de l’exposició, xerrades al voltant de les 
figures de Dolors Canals i de Joan Junyer.
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COMERÇ 

n Gràcia presenta tres rutes per donar a 
conèixer els comerços singulars

“Un comerç amb em-
penta”, “Un comerç 
amb sabor d’abans” i 
“Un comerç amb arrel” 
posen en valor la tradi-
ció comercial de Gràcia, 
des dels negocis més 
innovadors fins als més 

històrics i emblemàtics. A través d’aquestes rutes que 
aporten informació substancial sobre l’origen d’aques-
tes botigues, la vocació del servei especialitzat, la tra-
dició familiar o la seva visió innovadora i integradora de 
fer barri. Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració 
de totes i cadascun dels comerciants que integren les 
tres rutes, i es podran realitzar fàcilment amb els adhe-
sius identificatius que descobrireu en els establiments. 

n Dissabte de Mercats amb Gràcia!,  
29 d’octubre

Els 4 mercats de Grà-
cia: el Mercat de Les-
seps, el  Mercat de la 
Llibertat, el Mercat de 
l’Abaceria Central  i 
el Mercat l’Estrella van 
celebrar la castanyada 
dissabte 29 d’octubre, 

amb el repartiment de castanyes, tallers de panellets 
i titelles, show-cooking de cuina a base de bolets i la 
gimcana “Quan saps sobre els nostres mercats?”.

n Ruta pel comerç verd de  Gràcia
El divendres 2 de desembre la Fundació Rezero per la 
prevenció de residus i consum responsable va orga-
nitzar la Ruta del Comerç Verd per la Vila de Gràcia. El 
taller de mapatge col·laboratiu va permetre descobrir 
les botigues de Gràcia que tenen una oferta respec-
tuosa on incorporen criteris que suposen un benefici 
ambiental i/o social respecte d'altres productes, com 
els ecològics, de proximitat, de venda a granel o de 
segona mà. A Gràcia hi ha més de 30 comerços verds 
que reconeixereu pel seu distintiu.

n Reconeixement al comerç gracienc 
Un any més, l’Ajuntament ha reconegut la tasca de tots 
els comerços, entitats i persones que durant l’any 2015 
han fet créixer el comerç en el marc de la dinovena edi-
ció del premi Comerç de Barcelona. El comerç gracienc 
El Safareig obté el premi a la sostenibilitat mediambi-
ental. Una botiga de venda a granel de productes de 
neteja i d'higiene ecològics i un exemple de prevenció 
de residus a granel.

n El comerç del barri del Coll fa 
promocions per les compres de Nadal

COMERCIANTS DEL 
BARRI DEL COLL

ORGANITZEN: AMB EL SUPORT DE:

Els comerciants del barri del 
Coll han preparat un seguit 
d’ofertes per a omplir el cistell 
amb aliments de primera qua-
litat i solucionar amb imagina-
ció els regals nadalencs gau-
dint dels avantatges del 
comerç de proximitat. Salut i 
benestar, alimentació, oci, res-
tauració, moda i serveis pro-
fessionals... 

22 botigues participen amb 
promocions vàlides fins al 6 
de gener de 2017.

n Jornada de Comerç al c. Torrent de l’Olla
L’Associació de comerciants Torrent de l’Olla, va sortir 
al carrer el passat 26 de novembre des de les 10 a les 
20 h amb més de 40 comerços participants en l’activi-
tat “Comerç al carrer Torrent de l’Olla”. 

Per un dia i sense cotxes, el veïnat va gaudir de mul-
tituds d’activitats i propostes que van incloure tallers 
infantils, espectacles, mercats, mostres d’artesania i 
oficis, entre d’altres.

DIES COMMEMORATIUS, PREMIS I 
RECONEIXEMENTS

n Medalles d’honor a la Sala Beckett i a 
Josefina Altés
Un any més, l’Ajuntament ha entregat les Medalles 
d’Honor de Barcelona a persones i entitats que s’esfor-
cen per millorar la convivència a la ciutat. L’alcaldessa, 
Ada Colau, va presidir l’acte. Els guardonats a proposta 
del Districte de Gràcia han estat Josefina Altés com acti-
vista cultural i la Sala Beckett com obrador internacional 
de Dramatúrgia.

n Premis Nit de l’esport de Gràcia 
Els i les millors esportistes i les entitats esportives van 
ser guardonats en la Nit de l’Esport de Gràcia, un acte 
que va tenir lloc a la sala d’actes de l’Orfeó Gracienc 
el 27 d’octubre. L’acte conduït per la periodista, Virtu 
Morón, va estar presidit pel regidor de Gràcia Eloi Ba-
dia i pel President del Consell, Gerard Ardanuy. El jurat 
d’enguany va atorgar els següents guardons:

• Millors iniciatives lligades a l’esport: la iniciativa pe-
dagògica per als Alumnes de 4rt d’ESO Escola La 
Salle-Gràcia, el millor projecte social per Tasta’m del 
Club excursionista de Gràcia, i la iniciativa comuni-
cativa per al vídeo promocional del Club excursio-
nista de Gràcia.
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• La millor trajectòria esportiva individual va recaure 
en la Tatiana Roure del Club Natació Catalunya, i la 
millor trajectòria com  a l’entitat al Club excursionista 
de Gràcia, per 37 anys d’organització de la Mata-
galls-Montserrat.

• Van ser reconeguts com a millors esportistes mas-
culí i femení, en Mario Molla del Club Natació Cata-
lunya i la Queralt Cerro del Gràcia Gimnàstic Club. 
I els guardons a millor equip masculí i femení van 
premiar al Gràcia Gimnàstic Club, i a l’Hoquei Claret, 
respectivament.

n Dia internacional de la gent gran
Per commemorar el Dia Internacional de la gent gran, 
la seu del districte de Gràcia va acollir els dies 6 i 7 
d’octubre l’obra de teatre “Una calma estranya” de 
l’entitat Gràcia Barri Obert, un taller de Rumba del pro-
jecte Referent Sintonies Gràcia i el concert de Barcelo-
na coral Casa Àsia. 

n Dia Internacional de la infància a Gràcia 
El 20 de novembre se celebra el Dia Internacional de la 
Infància, amb la finalitat de promoure la fraternitat i el ben-
estar dels infants d’arreu del món. El Districte es va su-
mar amb tot d’activitats inclusives per sensibilitzar sobre 
la situació dels infants més desfavorits, donar a conèixer 
els seus drets i conscienciar de la importància de treballar 
pel bon desenvolupament i benestar dels infants.

Dia Internacional de la Infància 
18 de novembre al Districte de Gràcia
Activitats infantils i familiars inclusives
adaptades a infants amb pluridiscapacitat

De 10.30 a 11.00 h - Escola Bressol Trencadís
Conta-contes i toca-toca.

De 16.30 a 17.00 h - Plaça de la Vila de Gràcia
Ball de Gegants.

De 17.00 a 18.00 h - Sala d’exposicions del Districte de Gràcia 
Conta-contes i espectacle de titelles “Mimi i la Girafa Blava”.
Presentació audiovisual del projecte Nexe Fundació.

A les 18 h - Plaça de la Vila de Gràcia
Xocolatada i tallers inclusius.
Signatura del calendari solidari “Mou-te pels Quiets 2017”.

n Dia Internacional per a l'eliminació de la 
violència vers les dones 

L’acte central de Gràcia va tenir lloc a la plaça de la 
Virreina el passat divendres 18 de novembre amb la 
lectura d’un manifest a càrrec del Consell de Dones de 
Gràcia rebutjant les agressions sexistes a la plaça de la 
Virreina. Una actuació musical va tancar l’acte. 

n Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat a Gràcia 

Sota el lema “Sumem 
capacitats, sumem di-
versitats” Gràcia ha 
celebrat el Dia interna-
cional de les Persones 
amb Discapacitat amb 
diverses activitats in-
clusives per seguir tre-
ballant per la sensibilit-
zació social cap a una 

societat més inclusiva, participativa i accessible. 

El tret de sortida va ser la lectura, l’1 de desembre a 
la plaça de la Virreina, del manifest “Capacitats i par-
ticipació de les persones amb diversitat funcional” a 
càrrec de les persones usuàries de JOIA, ARAPDIS, 
Salut Mental Gràcia i ACIDH, entitats de persones amb 
diversitat funcional del districte.

A més, del 28 de novembre al 12 de desembre a la sala 
d’exposicions del districte les fotografies de la mostra 
“Guauuuu, quins terapeutes!” ens han mostrat com els 
gossos promouen l'autonomia i el benestar de les per-
sones amb diversitat funcional.

n Dia internacional contra la sida
El passat, 1 de desembre de 2016, es va celebrar el Dia 
Mundial contra la Sida, i a la balconada del districte de 
Gràcia va lluir la llaçada solidària per tal de sensibilitzar 
la ciutadania vers aquesta malaltia.

Tota la ciutat es va il·luminar de vermell com la façana 
de l’Ajuntament de Barcelona a la plaça Sant Jaume i 
espais emblemàtics del Districte com les Tres Creus 
del parc Güell i el Teatre Lliure.

barcelona.cat/accessible

Commemoració del 
Dia Internacional de les persones 

amb discapacitat a Gràcia

1 de desembre a la Plaça Virreina

De 17.30 a 18.30 h
Taller espectacle “Drum Circle”

Lectura del manifest 
“Capacitats i participació de les 

persones amb diversitat funcional”

2 de desembre a la Plaça de la Vila de Gràcia

De 10 a 12 h
Tallers inclusius adreçats a infants

De 12 a 12.30 h
Cloenda amb un conte musical

Del 28 de novembre 
al 12 de desembre
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CULTURA POPULAR I CALENDARI FESTIU

n Celebració de la castanyada a Gràcia! 
Com cada any, els equipaments del districte de Gràcia 
van preparar una programació especial per celebrar la 
tradicional festa de la castanyada amb activitats per 
a tots els públics. Des de les tradicionals parades de 
castanyes a l’Av. Príncep d’Astúries als tallers de pa-
nellets a la més terrorífica Nit d’ànimes amb les entitats 
joves del barri del Coll.

n 5a Diada de la Diabòlica de Gràcia 
La Colla de diables la Diabòlica de Gràcia, juntament 
amb els Diables de Tremp i els Diables d’Argentona, 
van celebrar el 19 de novembre la cinquena edició de la 
Diada Diabòlica. Les espurnes van recórrer els carrers 
de la Vila des de la plaça de la Vila fins a la plaça de la 
Virreina on finalitzà el correfoc.

n 20è Aniversari de la Colla dels 
Castellers de la Vila de Gràcia 
La Colla dels Castellers de la Vila de Gràcia van cele-
brar el dia 20 de novembre la Diada de la Colla acom-
panyats de Castellers de Barcelona i del Poblesec. 

El dimecres 23 de novembre la seu del Districte va aco-
llir la presentació dels actes commemoratius del 20è 
aniversari de la colla al Districte de Gràcia, durant l’acte 
es va poder veure un vídeo dels gairebé 20 anys d’his-
tòria, i la samarreta commemorativa.

n Concurs de fotografia de la Festa Major 
de Gràcia 2016
El divendres 11 de novembre es van lliurar els premis 
del 20è Concurs de fotografia de la Festa Major de Grà-
cia a la sala d’actes de la seu del districte. Organitzat 
per la Fundació Festa Major de Gràcia i el Taller història 
de Gràcia premia les mirades més creatives, emotives 
o especials que capta la màgia dels carrers engalanats 
de la Festa Major de Gràcia. 

n L’Esperit de Nadal i el seu seguici 
inauguren les festes 
A Barcelona hi ha un capgròs que representa l’Esperit 
de Nadal i, quan s’acosten les festes, es passeja per la 
ciutat i inaugurar els pessebres que hi ha. El divendres 
2 de desembre el seu seguici va recórrer la Vila, des de 
la plaça de la Vila de Gràcia fins a l’Espai Albert Mu-
sons, acompanyats per les danses de l’Esbart Espiga 
d’Or i la música dels Ginjolers.

SOLIDARITAT I SOSTENIBILITAT

n Torna la R-Festa!
La gran trobada lúdica i festiva sobre la reutilització i la 
reparació va omplir el Passeig de Sant Joan, entre el 
carrer Rosselló i la Travessera de Gràcia. En la aques-
ta setena edició de la R-Festa celebrada el 27 de no-
vembre van organitzar-se tallers pràctics de furoshiki, 
manualitats, cuina d’aprofitament, neteja i cosmètica 
natural i horticultura ecològica. Completava l’oferta el 
mercat de la Puça de Gràcia, un mercat d’ntercanvi i de 
segona mà amb tot tipus d’objectes vintage i de sego-
na mà en bon estat. La R-Festa de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona s’emmarca en la Setmana Europea de 
Prevenció de Residus.

n 4a Festa de Teixint connexions amb 
la Marató, 17 de desembre a la Pl Poble 
Romaní

50 entitats i els veïns i veïnes de Gràcia sumen esfor-
ços per recaptar fons per la Marató de TV3. La pl. del 
Poble Romaní va acollir un ampli programa d’activitats 
familiars (tallers, jocs, venda de productes artesanals, 
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llibres i joguines solidàries…), un escenari amb música, 
conta-contes i balls, 500 tapes solidàries servides per 
la Fundació Festa Major i el sorteig de la panera del 
comerç de proximitat. Una jornada festiva i solidària or-
ganitzada per Teixint Connexions, una entitat que neix 
amb la voluntat d’impulsar iniciatives que connectin el 
teixit social de Gràcia.

n Recollida de joguines Coll-Vallcarca, 1 
de desembre C.C. Coll
Un any més el CC El Coll-La Bruguera organitza la 
campanya de recollida de joguines noves, no bèl·liques 
i no sexistes perquè la nit de Reis Ses majestats visitin 
a tots els infants. Les joguines es recolliran des de l’1 
de desembre fins al 4 de gener. 

n Cap de setmana solidari a la Plaça de la 
Virreina
Les ONGs de Gràcia Solidària van convidar un any més 
a la Fira Solidària que va omplir la Plaça de la Virreina 
els dies 17 i 18 de desembre amb un munt de propos-
tes per a totes les edats. És una magnífica ocasió per 
conèixer de ben a prop les entitats gracienques de coo-
peració internacional i els projectes que desenvolupen 
arreu del món. També va acollir una fira d’artesania dels 
països amb els que cooperen. 

ESPAI PÚBLIC 

OBRES EXECUTADES
• Obres de millora al carrer Torrent d'en Vidalet, 13 al 

20 d’octubre. 

• S’han dut a terme les obres de millora del paviment i 
conversió a plataforma única del carrer Torrent d’en 
Vidalet, entre els carrers de l’Or i de Congost, amb la 
finalitat de millorar l’accessibilitat dels vianants.

• Pavimentació del Passeig de Sant Joan, 24 al 31 
d’octubre

• S’ha millorat el paviment vermell al tram central del 
passeig de Sant Joan, entre la travessera de Gràcia i 
el carrer de la Indústria.

• Pavimentació dels carrers de la Perla i de Verdi, 28 al 
30 de novembre. 

• El paviment de la calçada als carrers de la Perla (en-
tre Verdi i Torrijos) i de Verdi (entre la Perla i Vallfogo-
na) ha estat actualitzat. 

• Pavimentació del Penedès, 29 de novembre a l’1 de 
desembre

• S’han dut a terme les obres de millora del paviment 
de la calçada al carrer del Penedès.

• Obertura de l’aparcament dels Jardins de Menéndez 
Pelayo

• La primera setmana de desembre BSM (Barcelona 
de Serveis Municipals) va iniciar l’activitat de l’apar-
cament dels Jardins Menéndez Pelayo situat a la Tra-
vessera de Dalt i que compta amb un total de 275 
places.

Passeig de Sant Joan Perla cantonada Verdi

Carrer Penedés Carrer Perla

Aparcament Menendez Pelayo Carrer Torrent d’en VidaletAparcament Menendez Pelayo

n Altres actuacions 
• Al mes de novembre s’han iniciat diverses actuaci-

ons de millora al districte 

• Pavimentació als camins interiors de la Pl. Alfons 
Comín per millorar l’accessibilitat dels i les vianants. 
Entre el 16 de novembre al 21 de desembre

• Arranjament i renovació de les de la vorera i la il-
luminació, banda Besòs, en el tram del carrer d’Anna 
Piferrer entre el Pg. de la Vall d’Hebron i l’Av. Vallcar-
ca. Del 17 de novembre de 2016 fins al 13 de gener 
de 2017.

• Pavimentació de la vorera de l’Av. Vallcarca, entre els 
carrers Josep Jover i Anna Piferrer. Del 21 de novem-
bre al 23 de desembre.

• Ampliació de la vorera, banda Llobregat, del carrer 
Ca l’Alegre de Dalt, entre Mare de Déu de la Salut 
i ronda del Guinardó. Del 28 de novembre al 23 de 
desembre.

• Arranjament de la vorera, banda Besòs, de l’Av. Re-
pública Argentina, entre el Passatge Gomis i Baixada 
de Gomis i entre els carrers Ballester i Velàzquez. Del 
28 de novembre al 23 de desembre.

• Renovació del paviment de la vorera costat Llobre-
gat del carrer d’Esteve Terrades, entre l’avinguda de 
Vallcarca i el carrer de Dolors Lleonart.
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• Renovació de l’enllumenat del carrer M.de Déu del 
Coll que incorporaran criteris d’eficiència energèti-
ca incorporant il·luminació de LED. En aquesta línia 
s’iniciarà en breu la renovació de l’enllumenat del 
carrer d’Arnold Schonberg. 

n Nous semàfors 
Amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat 
a l’entorn escolar de la zona està previst la instal·lació 
de dos semàfors als carrers Torrent del Remei i Farigola 
respectivament. Aquesta actuació està pendent d’inici.

n Nou sistema de recollida pneumàtica a 
la Travessera de Dalt
Dins de les obres de remodelació i reurbanització de la 
Travessera de Dalt en el tram comprès entre la Plaça 
Lesseps i el carrer Escorial, s’han habilitat bústies de re-
collida pneumàtica. Aquest sistema de bústia integrada, 
en marxa des del 17 d’octubre gràcies a l’ampliació de la 
central de recollida pneumàtica de residus del barri, farà 
que el reciclatge dels residus orgànics i del rebuig sigui 
encara més respectuós amb el medi ambient, ja que 
permet reduir la circulació de camions i l’impacte sonor 
derivat de la recollida. A més, les bústies pneumàtiques 
han estat dissenyades per integrar-se perfectament 
en el nostre entorn i deixen més espai lliure al carrer. 
Informadors ambientals han explicat el funcionament 
de les bústies, així com de la correcta separació dels 
residus, al veïnat.

n Inici del concurs d’idees per al futur 
equipament del barri de Vallcarca-Els 
Penitents
El 22 de novembre es va publicar la licitació del con-
curs d’idees per a la redacció del projecte del Casal de 
barri que acollirà l’edifici conegut com antic Consolat 
de Dinamarca o residència de Dolors Canals i Joan Ju-
nyer. El termini per a la presentació d’ofertes finalitza 
el 23 de desembre, i el plec de condicions té com a 
objecte la rehabilitació i ampliació de l’edifici existents 
per adequar-lo a l’ús de Casal de Barri, així com l’arran-
jament del jardí. 

MOBILITAT, CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ

n Gran de Gràcia va tornar a ser espai per 
a vianants 
El 5 de novembre i el 3 de desembre, el carrer Gran de 
Gràcia va convertir-se de nou en espai per a vianants. 
Com ja porta fent des de fa mesos, el primer dissabte 
del mes es talla el trànsit a l’eix viari des del Pla de 
Salmerón fins a Nil Fabra, des de les 17 hores i fins 
a les 21 hores. La mesura vol recuperar l’espai públic 
per passejar a peu o en bicicleta; per jugar o practicar 
esport i generar nous espais de trobada realitzar acti-
vitats a l’aire lliure. Així el veïnat va gaudir d’escacs per 
a tothom gràcies a l’Escola d’Escacs “Miguel Illescas” 
EDAMI en una jornada que inauguraren els Castellers 
de la Vila de Gràcia.

El tancament d’aquesta via al trànsit rodat s’havia anat 
fent els dies de Comerç al Carrer (dos cops l’any, al 
maig i octubre) o el Dia sense Cotxes.

n Campanya informativa als propietaris de 
mascotes
El mes de novembre la GUB de Gràcia va realitzar una 
campanya adreçada als propietaris de mascotes en 
espais on els gossos poden ocasionar molèsties a la 
resta de veïns i veïnes si els seus propietaris no ac-
tuen amb prevenció i complint amb normes bàsiques 
de convivència a l’espai públic. Els espais on es donen 
més situacions molestes són les places i parcs on es 
concentra un ús intensiu i divers com ara la plaça de 
Lesseps, els Jardins de Mestre Balcells, el Park Güell, 
els Jardins Antoni Puigverd o al passeig de Sant Joan. 
Aquestes campanyes contribueixen a la millora de l’ac-
titud dels propietaris dels gossos quant a la neteja dels 
excrements i altres conductes com portar-los lligats en 
llocs especialment senyalitzats com ara zones enjardi-
nades o àrees infantils.
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PARTICIPACIÓ
• Consell de barri La Salut, 13 d’octubre

• Consell de barri Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, 
17 d’ octubre

• Consell de barri Vallcarca, 24 d’octubre

• Consell de barri el Coll, 26 d’octubre

• Consell de barri Vila de Gràcia, 2 de novembre

• Consell ciutadà, 30 de novembre

• Audiència pública, 30 de novembre

• Consell de les Dones, 26 d’octubre

• Consell de comerç, 17 de novembre

• Comissió Mapa Escolar, 16 de novembre

• Consell rector de Ràdio Gràcia, 16 novembre

• Consell escolar, 21 de novembre

• Comissió de treball de mobilitat, 29 de novembre

• Comissió d’urbanisme i habitatge, 19 de desembre

• Consell d’accessibilitat, 13 de desembre

• Comissions consultives, 12 de desembre

• Comissió de Cultura, 20 de desembre

ALTRES ESPAIS
• Sessions de retorn al veïnat de la reforma de l’Av. 

Príncep d’Astúries, 6 d’octubre i el 21 de novembre-
Sessió de retorn al veïnat del projecte d’Ateneu de 
fabricació de Gràcia, 24 de novembre

• Sessions de coproducció de projectes, 8, 9,10, 15, 
16, 17, 22, 23, 24, 29 i 30 de novembre i 1, 13, 14 i 
15 de desembre

• Jornada de noves formes de Participació, 15 de de-
sembre

• Jornada oberta al veïnat de presentació del concurs 
d’idees per a Vallcarca, 13 de desembre

TAST D’AGENDA 

HOLA NADAL A GRÀCIA!
• Pastorets, fires, tiós, Nadalàctic, Cant de la Sibil·la, 

+ de 100 activitats al vostre abast.  
Consulteu la guia de Nadal de Gràcia al web

FIRA DE REIS DE GRÀCIA
Del 28 al 31 de desembre 

i del 2 al 5 de gener de 10.30 a 21 h
Passeig Sant Joan

entre la Travessera de Gràcia i el c. Indústria

Organitza: amb el suport de:

GENER
• Cavalcada de les Carteres Reials, 4 de gener

• Torna el Festival Tradicionàrius el 13 de gener 

• 25 anys de Foguerons de Sa Pobla a Gràcia, 26-29 
gener
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Si voleu rebre la convocatòria del plenari i el full de resum amb els temes tractats per correu electrònic, 
feu-nos-ho saber a través de l’adreça: participagracia@bcn.cat

Més informació 
ajuntament.barcelona.cat/gracia

@Bcn_Gracia


