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Consell Plenari del Districte de Gràcia

29 de juny de 2016 

CONSELL PLENARI 

Ordre del dia:

A. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES

B. PART INFORMATIVA
B.1. Cartipàs
B.2. Despatx d’ofici
B.3 Mesures de Govern

B.3.1 Ateneu de Fabricació
B.3.2 Places de Gràcia, espai públic i convivència.

B.4. Informes
B.4.1. Informe del regidor

C. PART DECISÒRIA
C.1 Propostes d’acord

C.1.1. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla gene-
ral metropolità per a la Protecció del Patrimoni Històric Artístic de 
Barcelona.
C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla general 
metropolità per a la incorporació al sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als carrers Alts Forns, 
84-86, Via Augusta 405-407, carretera de Sant Cugat 2X, Av. Mare de Déu de Montserrat 5-11, Av. Carde-
nal Vidal i Barraquer, 37-43, Ciutat de Granada, 95-97 i Veneçuela 96-106.
C.1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT el projecte de centralització de les competències en matèria d’expro-
piacions urbanístiques transferides als Consells Municipals dels Districtes.

D. PART D’IMPULS I DE CONTROL

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS

n Ara és l’hora de Vallcarca
El barri de Vallcarca està patint un planejament ur-
banístic a mig executar, posat en dubte des de fa 
anys. Ara tenim una oportunitat de canviar la ten-
dència d’enderrocaments dels últims anys i construir 
el barri que volem, 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.

Per protegir el que queda del vell barri de Vallcar-
ca, s’ha aprovat un MPGM (Modificació Pla General 
Metropolità) parcial que manté l’esperit i volumetri-
es dels edificis que resten. Abans de l’estiu es po-
sarà en marxa un concurs d’idees de reordenació 
del planejament vigent per actuar en el sector més 
pròxim al pont de Vallcarca, on hi ha més solars de 
titularitat municipal. Es tracta d’escollir el projecte 
que pensi una nova ordenació que sigui coherent 

amb la tipologia pròpia del barri i que s’adapti millor 
a les demandes socials actuals.

A més del concurs, l’Ajuntament continuarà treba-
llant per la millora de les condicions de vida del barri 
per desenvolupar un nou model urbà, atenent a l’ha-
bitatge, a l’espai públic, el medi ambient i la soste-
nibilitat, i projectar, alhora, un nou model de ciutat.
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n Els fets del Banc Expropiat 
Arran dels esdeveniments vinculats al “Banc Expropi-
at”, el Regidor del Districte ha bastit ponts entre els 
diferents actors i estudiat diferents iniciatives. També 
s’han realitzat dues reunions amb una important pre-
sència de les entitats gracienques per compartir la 
situació, obrir el diàleg amb una visió positiva i amb 
voluntat d’avançar en els veritables reptes de fons que 
ha posat sobre la taula el Banc Expropiat: l’inconcebi-
ble preu dels locals, que els fa inassolibles als veïns, 
entitats i comerciants del barri, és a dir, l’especulació i 
la gentrificació.

n Aprovació ampliació 275 milions d’euros 
de pressupost
El 5 de maig el Plenari de l’Ajuntament de Barcelona 
va aprovar la modificació de crèdit que incorpora al 
pressupost del 2016 una ampliació de 275,5 MEUR i 
implica moviments pressupostaris de 366 milions d’eu-
ros. D’aquest augment, 114,4 MEUR es destinaran a 
inversions; 158,1 milions seran per a despesa corrent i 
2,9 milions, a actius financers. Els comptes correspo-
nents a la despesa no financera han quedat xifrats en 
2.549,4 MEUR, un 7,6% més respecte del pressupost 
inicial del 2015.

Amb aquesta ampliació es podran dur a terme políti-
ques per al conjunt de la ciutat i també per Gràcia ja 
que permetrà l’ampliació horària dels busos de barri, la 
remunicipalització de les escoles bressol o la campa-
nya de convivència d’aquest estiu.

n Acord de govern i canvis en el cartipàs 
de l’Ajuntament de Barcelona i de Gràcia
L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president 
del grup municipal del PSC, Jaume Collboni, van sig-
nar el 25 de maig l’Acord de govern d’esquerres per 
Barcelona, que configura el nou cartipàs municipal. 
La Nova estructura del Govern municipal es configura 
amb els càrrecs de Gerardo Pisarello, primer tinent 
d’alcaldia. Àrea de Treball, Economia i Planificació 
Estratègica. Jaume Collboni, segon tinent d’alcaldia. 

Àrea d’Empresa, Cultura i Innovació. Laia Ortiz, ter-
cera tinenta d’alcaldia. Àrea de Drets Socials. Jaume 
Asens, quart tinent d’alcaldia. Àrea de Drets de ciuta-
dania, Participació i Transparència. Janet Sanz, cin-
quena tinenta d’alcaldia. Àrea d’Ecologia, Urbanisme 
i Mobilitat. Fruit d’aquest acord el Regidor del Dis-
tricte de Gràcia, Eloi Badia, ha nomenat el conseller 
del PSC Alberto Lacasta nou membre de la Comissió 
de Govern que també ha aprovat el nou cartipàs del 
Districte.

Com a nou membre del govern, Alberto Lacasta assu-
mirà el Consell de l’Esport, del Comerç, de Comissió 
de treball d’infància, adolescència i joventut, i temes de 
Protecció Animal. Quants als equipamets, s’encarrega-
rà del Consell de Radio Gràcia, del Consell rector de La 
Violeta i de l’Espai Jove La Fontana.

Amb les anteriors atribucions, el reordenament del 
govern ha comportat altres canvis entre els actuals 
consellers de govern. Així, Àngels Tomás i Gonzalo 
assumirà la Comissió de Nomenclàtor i altres temes 
de Memòria Històrica. I la consellera Clara Furriols 
s’ocuparà de la Comissió de treball de solidaritat i co-
operació.

n Mesura de Govern “Places de Gràcia, 
espai públic i convivència” 
El govern del districte presenta al plenari la mesura de 
Govern “Places, espai públic i convivència” que gira a 
l’entorn de les places de la Vila, un dels trets essenci-
als de Gràcia. A banda dels usos habituals, les places 
requereixen de la intervenció d’una sèrie de serveis, 
recursos que des del Districte i des de la ciutat són 
incorporats a la vida diària de l’espai públic. La me-
sura parteix dels antecedents previs (com el Fòrum 
del Silenci, creat el 2003, i el Pla d’Actuació Integral 
per al civisme i la convivència a Gràcia del 2012) i la 
diagnosi actuals. 

Les principals línies d’actuació de la mesura són: ac-
cions de dinamització lúdico-educativa a les places 
amb els més petits; campanyes de coordinació en-
vers la convivència amb diferents serveis implicats, 
també es posen en marxa altres projectes de pro-
moció dels valors a l’espai públic. Una altra mesura 
clau és la coordinació dels serveis municipals que 
actuen a l’espai públic a través de la taula tècnica 
amb l’objectiu de mantenir una visió transversal de 
tots els àmbits i mesures d’actuació, per poder de-
cidir coordinadament la redimensió dels serveis ma-
teixos, o fer una valoració acurada tant de les ac-
cions com de la incorporació de millores. Aquesta 
taula, que es mantindrà durant tot l’any, integra el 
programa de gestió de conflictes, servei de neteja, la 
unitat de soroll del sector d’ecologia urbana, els ser-
veis de llicències i inspecció, la direcció del districte 
i els cossos de seguretat. També està previst que la 
taula tècnica iniciï un espai de debat ciutadà amb els 
agents de cadascun dels espais o places que siguin 
objecte d’actuacions específiques per tal d’establir 
diàleg i intercanvi d’informacions. 
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n Subrogació municipal personal EB 
Caspolino i Anxaneta
Els contractes de les treballadores de dues de les esco-
les bressol de Gràcia seran subrogats per l’ajuntament 
de Barcelona el proper any, ja que els centres passaran 
a gestió directa. Els sindicats UGT i CCOO van mostrar 
el seu acord amb la proposta, formulada a partir d’un 
dictamen jurídic dels serveis municipals. La via preveu 
que les 31 educadores tutores (incloses les del centre 
de Els Patufets de Navas), complementàries i directo-
res mantindran les mateixes condicions actuals. Les 
treballadores amb contracte fix continuaran treballant 
fins que les places que ocupen surtin a concurs públic, 
tal com estableix la normativa de l’administració públi-
ca. L’EBM Caspolino, l’Enxaneta i Els Patufets de Na-
vas eren les úniques escoles que estaven gestionaven 
per empreses externes. 

n Fons per promoure comerç de la Vila 
afectat pels incidents
Aquestes darreres setmanes s’han mantingut diverses 
reunions entre l’equip de govern format per la pròpia 
Regidoria de Comerç i Mercats, i el Regidor de Gràcia 
Eloi Badia, amb responsables tècnics del districte i els 
sectors comercials de les associacions de comerciants 
que van quedar afectats pels incidents del desallotja-
ment del Banc Expropiat.

L’objectiu de les reunions és l’elaboració d’un Pla de 
Promoció i Dinamització del comerç per al Districte de 
Gràcia. Es contempla reforçar les campanyes de tardor 
o nadal i promoure activitats com les Nits Liles previs-
tes per a aquest mes de juliol.

n Aprovació definitiva del Pla d’Usos de 
Gràcia
El 27 de maig el ple de l’Ajuntament va aprovar el Pla 
d’Usos de Gràcia, que inclou mesures per a disminuir 
activitats de restauració al centre de la Vila de Gràcia 
si aquestes caduquen, per sancions sense resoldre o 
per males condicions de l’establiment, entre d’altres 
causes. Els Plans especials d’establiments de concur-
rència pública i altres activitats de Gràcia preveuen li-
mitar els impactes de les activitats públiques en l’espai 
públic, evitar la generació de molèsties acústiques en 
els veïns i garantir la seguretat i convivència ciutadana. 
També defensen el dret dels veïns al descans i la pro-
tecció de l’entorn urbà. El pla d’usos de Gràcia ha vist 
la llum verda amb els vots favorables del Govern muni-
cipal (BcnComú i PSC), C’s i ERC i l’abstenció de CDC.

El Pla d’Usos ha entrat en vigor aquesta mateixa set-
mana després de la seva publicació al BOPB dilluns 27 
de juny.

n Recuperació el servei de bus de barri en 
cap de setmana
El Govern municipal recuperarà a partir del setembre 
la prestació del servei dels busos de barri en diumen-

ges i festius. Per a dur a terme aquest servei, que es 
va deixar d’implantar el 2012, s’han invertit 1,3 MEUR 
anuals. A Gràcia, la línia que es recuperarà serà la 
114 Gràcia / Can Baró. Els busos de barri ofereixen 
un servei de proximitat als ciutadans, complementant 
l’oferta de les línies convencionals i de la Nova Xarxa 
de Bus als barris menys densitat urbana i sovint amb 
carrers estrets o de forts pendents. Les línies del bus 
de barri tenen un recorregut més curt, es mouen en un 
àmbit més reduït, i donen un servei preferent a perso-
nes amb mobilitat reduïda. 

n S’aprova el Pla Especial urbanístic per 
regular les associacions cannàbiques
El plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de 
Barcelona va aprovar definitivament el Pla especial 
urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i as-
sociacions de cànnabis a Barcelona. L’objectiu del pla 
és compatibilitzar el dret d’associació de les persones 
consumidores de cànnabis amb altres drets fonamen-
tals com són la protecció de la salut, la convivència i 
el gaudi d’un medi ambient adequat. El nou document 
estableix dues distàncies diferents en funció de si la 
ubicació està situada en nuclis antics (distància míni-
ma de 150 metres) o a la resta de la ciutat (100 metres). 
A Gràcia i a Ciutat Vella el radi mínim s’incrementa a 
150 metres, ja que es tracta d’àmbits més densos. Tots 
els locals han de disposar d’un accés independent des 
de la via pública i es limita la superfície dels locals en 
200 m2 de superfície útil màxima. A més, els locals han 
de disposar de doble porta d’accés. 
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n Projecte Formació Professional Dual al 
Districte
El mes de juny han acabat la seva col·laboració els 5 
alumnes de FP Dual de Cicle Superior que han estat 
al Districte tot el curs escolar 2015-2016 en règim de 
becaris. 

La valoració ha estat molt positiva i pel curs escolar 
2016-2017, s’ha gestionat la incorporació de 4 alumnes 
de FP Dual de Cicle Superior, dels qual 3 són alumnes 
de la branca d’Administració i Finances (estaran ubicats 
als departaments Llicències i Inspecció, departament 
de Secretaria-Serveis Jurídics i de Recursos Interns de 
diferents branques) i 1 alumne de Projectes d’edificació 
que estarà al departament d’Obres i Manteniment.

n Novetats en l’àmbit de la contractació 
municipal
L’Ajuntament limita l’adjudicació directa de contrac-
tes. Un mateix proveïdor no podrà acumular més de 
200.000 euros anuals en contractes menors d’obres 
sense concurrència o 100.000 euros en altres moda-
litats. A més, es renuncia a fer contractació pel pro-
cediment negociat sense publicitat. L’Ajuntament tam-
bé prohibeix que empreses contractistes puguin tenir 
vinculacions il·legals amb paradisos fiscals, s’obliga les 
empreses licitadores a declarar si tenen relació amb 
aquests països i preveu la resolució dels contractes si 
es falseja aquesta informació.

L’Ajuntament ja ha elaborat les primeres “Guies de 
contractació pública social i ambiental”, com a paquet 
de mesures per incentivar, des de la compra pública 
municipal, la contractació amb empreses i professio-
nals que aportin un model de negoci basat en criteris 
socials i mediambientals amb l’objectiu de compensar 
la importància de l’oferta econòmica en els concursos 
públics i potenciar alhora criteris de protecció de les 
petites i mitjanes empreses, dels drets laborals, poten-
ciació de l’economia cooperativa, social i solidària, la 
compra pública ètica, la igualtat de gènere, els criteris 
de respecte a la diversitat funcional, no sexistes, i res-
pectuosos amb la conciliació.

Alhora es crearà una etiqueta municipal com a reco-
neixement públic per a les empreses que demostrin 
aquests requisits dins d’un model de negoci amb res-
ponsabilitat social, i passaran a formar part d’un regis-
tre municipal d’empreses.

L’objectiu d’aquestes mesures és garantir la màxima 
transparència i la màxima concurrència per a tota la 
seva activitat administrativa i, especialment, en matèria 
de contractació pública.

AGENDA SOCIAL 

n Edició de primavera de la jornada del 
Comerç al Carrer
Fins a 19 associacions de comerciants van participar el 
passat 7 de maig a l’edició de primavera de la Jornada 
del Comerç al carrer, on centenars d’establiments van 
omplir d’animació comercial tots els racons del barri. 
A més, s’hi van programar activitats d’entreteniment, 
degustacions i mostres d’artesania. Per a la celebració, 
que va coincidir amb la Trobada Gegantera, les vies de 
Gran de Gràcia i Travessera de Gràcia es van destinar 
totalment per als vianants. 

n Trobada dels Gegants de Gràcia
16 colles participen a la Trobada dels Gegants de Grà-
cia. Coincidint amb la celebració de la jornada Comerç 
al carrer, Gràcia va celebrar la Trobada Biennal dels Ge-
gants en la seva Xa edició. L’acte va concentrar més 
de 400 geganters i geganteres de 16 colles d’arreu de 
Catalunya. La trobada d’enguany va celebrar el seu vin-
tè aniversari. Algunes de les colles que hi van participar 
van ser els gegants del Carnaval de Solsona, els Ge-
gants de Vilanova i la Geltrú, els Gegants de Sabadell i 
els Gegants de Puigcerdà. També hi van participar les 
colles de Barcelona, com els gegants del Tricentenari, 
els de Sarrià, els de la Plaça Nova, els de la Barceloneta 
i els de la Sagrera, a part dels Gegants de Gràcia. 
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n 60è Aplec de la sardana
La Fundació Festa Major va organitzar el 8 de maig el 
60è Aplec de la Sardana de Gràcia, un dels més antics 
de Catalunya i el més antic de Barcelona. L’acte es va 
celebrar a la plaça Joanic i hi van actuar les cobles de 
La Principal del Llobregat, Sant Jordi Ciutat de Barce-
lona i Jovenívola de Sabadell. 

n Exposició artteràpia
El Centre Cívic La Sedeta va acollir l’exposició “L’Artte-
ràpia una forma d’expressió de la malaltia d’Alzheimer” 
que va tenir lloc del 25 de maig al 19 de juny. L’expo-
sició va mostrar les pintures realitzades pels pacients 
al taller d’artteràpia de la Fundació Uszheimer. La Fun-
dació privada Uszheimer pretén ajudar a les persones 
afectades per una malaltia neurodegenerativa i a les 
seves famílies.

n Primavera Verda del Coll
Del 5 de maig fins al 5 de 
juny es va celebrar la Pri-
mavera Verda al barri del 
Coll. La iniciativa va pre-
sentar un nodrit ventall 
d’activitats per a promou-
re una consciència ciuta-
dana més crítica i activa; 
amb idees per treballar en 
el canvi d’hàbits que han 
de fer possible un barri 
més verd, més humà i 
sostenible. Algunes de les 
activitats que es van dur a 
terme van ser: l’exposició 
Aturem el canvi climàtic, 
taules rodones, campa-
nyes per a la sostenibili-
tat, tallers del programa 
Carrega’t d’Energia, i un 

projecte per repensar el barri més sostenible. Altres 
activitats van ser tallers per a fer instruments amb ma-
terial reciclable, taller de compostatge, ecojardineria i 
explicacions de geologia, flora i fauna. Els veïns i veï-
nes del Coll també van poder participar de la Festa 
Verda i de la Mostra d’Entitats del Parc de la Creueta 
del Coll. 

n Diada de la Colla
El 15 de maig els Castellers de la Vila de Gràcia van 
celebrar la Diada castellera a la Plaça de la Vila de Grà-
cia, amb matinades i castells, a càrrec dels Castellers 
de la Vila i de les colles convidades. Els Castellers, que 
enguany celebraven els 19 anys de la seva presentació 
oficial, van convidar a la Diada les colles la Colla Jove 
dels Xiquets de Tarragona, els Capgrossos de Mataró i 
els Nens del Vendrell. 

n Es presenta el Cartell Festa Major de 
Gràcia 2016 
El cartell guanyador del 23è Concurs del Cartell de 
Festa Major de Gràcia va ser el de Roger Andreu, amb 
una proposta colorida i alegre on destaquen el guarnit, 
la música i la cultura popular. En total, enguany hi van 
participar més de 200 propostes, gairebé el doble que 
en l’edició de l’any passat (quan hi va haver 136). L’obra 
de Roger Andreu, premiat amb un taló de 2.000 euros, 
ja és la imatge gràfica de tota la campanya de comuni-
cació de la Festa Major d’enguany. 

n Aula Digital
A l’Aula Digital de la Biblioteca Vallcarca i Els Penitents-
MªAntonieta Cot es va impartir el taller “Els productes 
i serveis de Google”, per a usuaris amb coneixements 
de navegació bàsica per internet. Al curs es donaven 
eines als usuaris per descobrir les diferents utilitats que 
ofereix google per al seu dia a dia. 

n Jocs Florals escolars
El 18 de maig va tenir lloc l’acte de lliurament dels Jocs 
Florals Escolars Gràcia 2016 a l’auditori de la Biblioteca 
Jaume Fuster, amb la representació escolar dels nens, 
nenes i mestres de les escoles de Gràcia que han par-
ticipat en aquesta edició. Una de les novetats d’aquest 
any és que el certamen incorpora la categoria de Contes 
Audiovisual (contes en format vídeo de 6 minuts), a part 
de les modalitat de Poesia i Prosa que s’han fet fins ara. 
Com cada any, les creacions guardonades es recolliran en 
una publicació que edita el districte. En l’edició d’enguany 
hi van participar 175 alumnes de 29 centres participants. 
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n La Patum a Gràcia a través del Centre 
Artesà Tradicionàrius i La Violeta
La Patum va arribar a la Vila de Gràcia el maig durant 
els dies de Corpus. El dia 17, a La Violeta de Gràcia 
es va projectar el documental “El Foc Inoblidable”, un 
documental de la patum signat pels berguedans Carles 
Seuba i Didier Vilana, i que mostra una aproximació a 
aquesta festa celebrada a Berga, des del segle XIV, a 
través dels ulls dels autèntics protagonistes: la gent. 
L’altre acte va tenir lloc el 19 de maig al Centre Artesà 
Tradicionàrius. Es tracta del concert La Patum al C.A.T., 
que va anar a càrrec de La Banda Memorial Ricard Cu-
adra, un concert que només es pot gaudir a Berga i a 
la Vila de Gràcia per Corpus. A l’escenari del C.A.T. s’hi 
van sumar més de 40 músics dirigits per Sergi Cuenca. 

n Els 37 Tallers Oberts dels creadors de 
Gràcia

Per a conèixer l’extens col·lectiu d’artistes i artesans 
graciencs, Gràcia va oferir del 27 al 29 de maig, oportu-
nitats gratuïtes, íntimes i creatives a través d’activitats 

on mestres plàstics van ensenyar allò que fan i com ho 
duen a terme. Alguns dels tallers i mostres van ser: pin-
tura, ceràmica, aquarel·la, videomusicografia, brodat, 
puntes de coixí, estampació tèxtil, enquadernació de 
llibres, joieria creativa, gravat, fotografia, ninots perso-
nalitzats fets amb banderoles publicitàries reciclades, 
disseny i creació de mobiliari amb fusta, nous formats i 
propostes de teatre contemporani. Tallers Oberts Bar-
celona és una iniciativa que organitza el Foment de les 
Arts i el Disseny (A-FAD) des de fa més de 20 anys. 

n Nova edició del cicle Bitllet d’anada 
El 24 de maig i el 13 de juny, al Centre Cívic La Sedeta, 
va tenir lloc el Cicle “Bitllet d’anada”, enguany dedicat 
a “Trobades amb la literatura siriana”. El 24 es va fer la 
xerrada “La literatura siriana de resistència en l’actua-
litat”, a càrrec de Bàssem an-Nabrís, escriptor palestí 
exiliat a Barcelona i acollit pel PEN Català. Membre de 
la generació literària posterior a la guerra del 1967. El 
13 de juny es va fer l’acte “Textos i música des de Síria. 
Recital àrab-català sobre Salim Barakat”, a càrrec de 
l’actriu Sílvia Bel, l’escriptor Mohamad Bitari i el músic 
Gani Mirzo (llaüt).

n Dia Internacional del Joc a Gràcia
Quatre places de Gràcia van ser els escenaris el 28 de 
maig de la celebració del Dia Internacional del Joc. La 
Plaça de la Vila, la Plaça de la Virreina, la Plaça del 
Diamant i la Plaça del Sol van oferir activitats per a 
aquesta commemoració als infants i les famílies, per 
potenciar l’ús dels espais públics per al joc dels nens. 
Les activitats que van poder gaudir van ser el quiosc 
de jocs, el trenet, jocs de taula i futbol botons, a més 
dels tallers per a tota la família. L’acte final es va fer a 
la Plaça del Sol de la Vila de Gràcia, on hi actuà el grup 
d’animació infantil “Els Farsants”. 

n Portes obertes al Consolat de Dinamarca
A finals de maig a Gràcia va tenir lloc una jornada de 
portes obertes amb participació veïnal per a definir els 
futurs usos de l’antic edifici del Consolat de Dinamar-
ca, una casa situada al c. Viaducte de Vallcarca, 4-6, 
cedida per la Diputació de Barcelona. Aquest va ser 
un dels debats temàtics amb més èxit de participació 
(més de 40 veïns i veïnes), a més dels representants de 
diferents entitats, aportant idees al respecte del futur 
dels dos equipaments.

n Fem el carrer Gran! 
Amb el lema “Fem el carrer Gran!”, Gran de Gràcia es 
va convertir el dissabte 4 de juny en un espai per a 
vianants des de les 17 h fins a les 21 h, una iniciativa 
que es durà a terme els primers dissabtes de cada 
mes tallant el trànsit rodat des del Pla de Salmerón 
fins a Nil Fabra. La mesura té la voluntat de recuperar 
l’espai públic per passejar a peu o en bicicleta; per 
jugar o per practicar esport, generant nous espais 
de trobada que permetin organitzar activitats a l’ai-
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re lliure. Durant aquest dies de tancament del trànsit, 
el veïnat va poder accedir, en tot moment, als seus 
pàrquings. Les línies d’autobús van modificar el seu 
recorregut habitual i es van anul·lar les parades de 
Gran de Gràcia.

n Correfoc Aniversari de la Vella
Per a commemorar la 8a Diada de la Colla de Diables 
La Vella de Gràcia, el dissabte 4 de juny va tenir lloc 
un Correfoc on hi van participar els Encendrets de les 
Franqueses, els Diables del Pla de Remei, els Malsons 
i La Vella de Gràcia. Va ser un acte organitzat per la 
Colla de Diables la Vella de Gràcia i Malsons de la Ve-
lla. El correfoc es va iniciar a la plaça del Diamant i va 
finalitzar a la plaça de la Vila de Gràcia. 

n Festa Major del Coll 2016

Per segon any conse-
cutiu, el barri del Coll a 
la zona Nord de Gràcia 
va celebrar, del 3 al 19 
de juny, la Festa del 
Coll, que fins el 2014 
s’havien viscut de for-
ma separada el juny i el 
setembre de cada any 
amb les Festes Joves 
del Coll i la Festa del 
Coll. El barri va oferir el 
gaudi per a infants, jo-
ves i gent gran. A la ce-
lebració hi va haver un 
ventall d’activitats que 
van des dels concerts i 
balls, la festa de l’escu-

ma, passant per la Tabalada i el correfoc, fins a arribar 
a l’esperada cantada d’havaneres i la posterior traca 
final. Fins a 19 entitats del barri van participar de l’orga-
nització del programa.

n Festival Píndoles 
En el marc de la festa major va tenir lloc la 2a edició 
del Festival Píndoles al barri del Coll. El 3 i 4 de juny 
un Festival de microteatre “fora de teatre” (presenta-
cions fora dels escenaris, en espais singulars), que 
va néixer el 2015 com el primer festival de microtea-
tre de Barcelona. És un festival anual que se celebra 
el primer cap de setmana de juny a l’Alberg Mare de 
Déu de Montserrat i que aposta pels joves creadors 
i actors. Durant 2 dies el festival programa 12 obres 
inèdites de microteatre. 

n Presentació del diagnòstic de salut de 
Vallcarca
Aquest mes s’ha fet la presentació pública del “Diag-
nòstic de Salut El Coll, Vallcarca i Els Penitents”. Al 
diagnòstic hi consten els indicadors de salut en els 
seus determinats contextos socioeconòmics i físics 
del barri. Les conclusions del diagnòstic estableixen 
que els barris de Vallcarca i els Penitents i El Coll 
presenten bons resultats en indicadors de salut, des-
tacant una alta esperança de vida en les dones d’El 
Coll. A més, es constata l’existència de grups vulne-
rables (gent gran), degut a l’aïllament i la manca d’es-
pais de socialització, que s’agreuja per l’orografia del 
barri. L’acte va comptar amb l’assistència del regidor 
de Gràcia, Eloi Badia i la comissionada de Salut de 
l’Ajuntament, Gemma Tarafa. A la presentació es va 
celebrar una jornada oberta als veïns i veïnes, impul-
sada i convocada per la Comissió de Salut Comunità-
ria Coll-Vallcarca, en la qual es va parlar sobre temes 
de salut que afecten el territori. 

n Festa 4art. Aniversari Ateneu Roig
El dissabte 4 de juny es va celebrar el 4art. Aniversa-
ri de l’Ateneu Roig de Gràcia. Actes com les titelles, 
el pregó i la tertúlia “Pel rescat dels béns essenci-
als. Remunicipalització de l’aigua i l’energia”, van ser 
algunes de les activitats de la jornada. També hi va 
haver cinema d’animació per a tots els públics, ta-
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ller de pancartes i més tertúlies: Tertúlia a la carpa” 
(“Stop pujades”), “Desaparecidos, memoria, verdad 
y justicia. La jornada va acabar amb la presentació 
de la “Marea pensionista”, la coral dels iaioflautes, el 
concert de “Canxuro + Gaiteros” i la sessió del DJ 
“Arkadia i PD Zitas”. 

n Sortida Gràcia-Montserrat
Un recorregut de 62,6 km, 4.668m de desnivell total i 
10 controls, la majoria amb avituallament, són les xi-
fres que van poder sumar al seu haver els i les partici-
pants de la “Marxa de resistència Gràcia-Montserrat”, 
una caminada de la UEC de Gràcia que va tenir lloc el 
dia 4 de juny. La Marxa és un esdeveniment amb més 
de 28 anys d’història. 

n Presentació film de Dones
Amb motiu de la Mostra de Films de Dones que ofereix 
durant el mes de juny la Filmoteca de Catalunya, Grà-
cia va organitzar una sessió gratuïta a l’aire lliure a la 
plaça de la Virreina el dia 7 de juny. A l’acte es va pro-
jectar una selecció de curts d’animació de la directora 
canadenca Janet Perlman. 

n Eurojocs a la Vila de Gràcia
Coincidint amb el Campionat Europeu de Futbol bo-
tons, el 18 de juny Gràcia va viure un dia intens i ple 
d’emocions amb activitats d’oci familiar. Hi va haver 
jocs per a tots i els assistents van poder fer partides de 
jocs de taula, curses de cotxes en pistes d’Slots (Sca-
lextric) i taulers de futbol botons. Al matí, es va disputar 
l’Eurocopa Vila de Gràcia de Futbol botons 2016. 

n Sant Joan, la nit més curta de l’any a 
Gràcia
A Gràcia, un munt d’entitats van organitzar fins a 16 
revetlles populars als carrers i a les places, amb or-
questres i ball, i en alguns casos amb fogueres. 

Un dels actes centrals va ser la Rebuda de la Flama 
del Canigó, que va organitzar Òmnium Gràcia amb la 
participació d’altres entitats. Els Jardinets de Gràcia 
van ser el punt de partida de la cercavila que va dur la 
Flama del Canigó a la Plaça de la Vila precedida per les 
diferents colles i entitats de cultura popular. En l’acte 
de rebuda a la plaça de la Vila van participar el regidor 
del Districte, Eloi Badia, i el president, Gerard Ardanuy. 
Un cop es va llegir el manifest, les entitats van recollir el 
foc de la flama per encendre les seves pròpies fogue-
res i iniciar així les revetlles de la nit més curta i màgica 
de l’any .

n Nova temporada del llac del Parc de la 
Creueta del Coll
Des del 4 de juny a l’11 de setembre torna el llac al Parc 
de la Creueta del Coll, a Gràcia, una de les principals 
atraccions del parc a l’estiu. L’oferta del llac del parc està 

orientada principalment a famílies, grups de joves, i sec-
tors de població infantil i adolescent. El llac obre tots els 
dies, des del 24 de juny fins a l’11 de setembre, de 10h a 
20:30h de dilluns a diumenge. 

n Juguem a les Places
En el marc de la mesura de govern “Places de Gràcia, 
espai públic i convivència” es posa en marxa una cam-
panya lúdico-educativa.

Del 13 de juny al 30 de juliol els infants i famílies de la 
Vila de Gràcia poden gaudir de l’activitat “Quiosc de 
Jocs”, que promociona l’ús infantil de les places a les 
tardes d’estiu i als matins de dissabte. El Quiosc és un 
bagul amb rodes que en facilita el seu transport i que 
conté jocs populars i tradicionals (xapes, bales, baldu-
fes, patacons); jocs psicomotrius (cordes, gomes, xan-
ques, malabars i twister) i altres llocs populars d’arreu 
(billar holandès, criquet). 

A més, cada dijous entre el 16 de juny i el 28 de juliol 
hi haurà tallers oberts per a tota la família a la Plaça del 
Diamant. Una altra de les propostes és el projecte “Ju-
guem a les Plaçes” (Diamant, Sol, Raspall, Revolució 
i La Sedeta), on els comerços col·laboren i permeten 
que els nens i nenes que vulguin jugar a pilota disposin 
d’una pilota d’escuma.
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PREVENCIÓ

n La GUB de Gràcia participa a la 17 
a Jornada interactiva de “L’Espai dels 
infants”
El dia 26 de maig al Parc del Fòrum va tenir lloc la 17à 
edició d’aquesta jornada on hi van anar alumnes de 
les escoles que havien participat durant aquest curs 
2015-16 en el programa “La Guàrdia Urbana a les es-
coles”. L’acte va ser la cloenda de curs del programa 
d’Educació per a la Mobilitat Segura que s’adreça 
a tots els centres educatius de primària (de 6 a 12 
anys) de la ciutat participants en aquest programa de 
prevenció. Durant la jornada els nens i nenes poden 
participar de diverses activitats lúdiques amb rere-
fons educatiu per reforçar els coneixements sobre la 
mobilitat segura, la convivència, el civisme, la pre-
venció del risc i el respecte pel medi ambient. Tam-
bé van tenir lloc diferents tallers: de primers auxilis 
(SEM), d’exhibició d’ensinistrament de gossos policia, 
o passejades en moto i cavall a càrrec de la Guàrdia 
Urbana, de normes per a la correcta utilització dels 
transports públics, entre d’altres.

EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC

OBRES EXECUTADES

n Àrees Jocs Infantils
Arranjament de tres àrees de jocs infantils (Pg. Sant 
Joan, Jardins Mestre Balcells i Ronda Guinardó). 
Aquestes actuacions formen part d’un conjunt de 
millora de 40 àrees de jocs infantils a tota Barcelo-
na per condicionar-les i adaptar-les a la normativa 
europea.

n Nou centre d’atenció primària a la Vila 
S’estan realitzant els treballs d’instal·lacions a l’edifici 
situat al c/Còrsega, 363, del que serà el Centre d’aten-
ció primària de la Vila de Gràcia. 

n Reparació col·lector C. Llibertat 
(Fraternitat – Milà i Fontanals)
Obra finalitzada des del mes de maig. L’obra consistia 
a reparar la claveguera del carrer instal·lant una nova 
cubeta de gres.
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n Font ornamental Plaça Lesseps
Aquest dimarts 28 es va donar per finalitzada la restitu-
ció de la font ornamental de la plaça de Lesseps, amb 
la retirada de les tanques que han protegit l’entorn de 
la font durant les últimes setmanes,  per tal de garantir 
que la gespa del parterre que envoltava la font arrelés 
adequadament.

OBRES EN EXECUCIÓ 

n Travessera de Dalt
Al mes de maig s’ha iniciat la fase 2 de la urbanitza-
ció de la travessera de Dalt entre la pl. Lesseps i Es-
corial, treballant en les demolicions, pavimentació de 
les capes base, instal·lació de les futures bústies de 
recollida pneumàtica, serveis i instal·lacions, al costat 
muntanya. S’habilita el trànsit del sentit Besòs al costat 
mar i el trànsit del sentit Llobregat al tronc central. Està 
previst que aquesta fase finalitzi el mes de setembre.

n Aparcament Menéndez Pelayo
Fase finals dels treballs amb el formigonat dels ele-
ments exteriors. Es preveu finalitzar l’obra a finals 
d’agost de 2016.

n Centre de serveis socials El Coll –  
La Salut - Vallcarca
Treballs de construcció i instal·lacions per deixar l’equi-
pament a punt. 

n Carril bici Travessera de Gràcia
Aquesta obra de la Travessera és una part del projecte 
que contempla executar 2 trams més, al barri de l’Ei-
xample (trams dels carrer Cartagena i Marina).

Fins a mitjans d’agost es treballarà per a la modifica-
ció de la semaforització de la Travessera de Gràcia. Els 
treballs de semaforització es realitzen en vorera sense 
afectació al trànsit, garantint el pas de vianants per la 
vorera en tot moment. 

Des del 24 d’agost al 16 de setembre es treballarà en 
la reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del 
carril bici en els trams en mal estat, col·locació de rigola 
allà on no n’hi hagi, de nova senyalització horitzontal i 
vertical, i de les proteccions del carril a la Travessera de 
Gràcia. Els treballs es realitzaran per trams, retirant l’es-
tacionament dels carrers afectats a mesura que vagin 
avançant els treballs. 

OBRES PENDENTS D’INICI

n Pavimentació del c. Josep Jover
A partir del dia 11 de juliol s’inicien els treballs per reno-
var el paviment asfàltic de la calçada del c. Josep Jover, 
entre el c. Esteve Terrades i l’av. Vallcarca. Els treballs 
es duran a terme actuant per zones per mantenir en 
tot moment un carril de circulació al c. Josep Jover. A 
més de l’asfaltat i la renovació de les rigoles malmeses, 
també es  renoven les reixes dels embornals i tapes del 
clavegueram, i es pinta la senyalització horitzontal. Les 
obres d’asfaltat es realitzaran en un període tres dies.

n Pavimentació de l’Av. Coll del Portell
A partir de l’11 de juliol s’inicien els treballs per renovar 
l’asfalt de l’av. Coll del Portell, entre el c. Arnold Schön-
berg i el c. Pas del Coll del Portell. Els treballs consisti-
ran a realitzar la reparació i renovació de les rigoles que 
es troben en mal estat, la substitució de reixes i tapes 
de clavegueram, la realització de sanejaments puntuals 
on sigui necessari, fresat i reposició del paviment asfàl-
tic i el pintat de la senyalització horitzontal. Durant totes 
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les fases d’obra, sempre i quan els treballs ho permetin, 
es deixarà pas de vehicles per a l’accés als aparca-
ments dels veïns. 

n Renovació clavegueram carrers Biada i 
Providència
Les obres preveuen renovar el clavegueram del carrer, en-
tre el carrer Rabassa (a la plaça Rovira i Trias) i el carrer 
Torrent de l’Olla, afectant només la calçada. El projecte 
descarta una rehabilitació interior de la claveguera existent 
per les seves reduïdes dimensions i proposa substituir la 
claveguera existent, de més de 70 anys d’antiguitat, per 
una nova claveguera, i refer els claveguerons existents, 
connectant-los a la nova. Les obres del carrer Providèn-
cia començaran al mes de setembre, un cop finalitzada la 
Festa Major. El termini previst d’execució és de 14 mesos.

La companyia AGBAR aprofitarà les obres per reparar 
una fuita a la seva canonada i la renovació de les es-
comeses.

n Urbanització del carrer Legalitat
Aquesta actuació preveu la nova urbanització del carrer 
Legalitat entre el carrer Escorial i Secretari Coloma. El 
projecte contempla l’ampliació de voreres per millorar 
les condicions d’accessibilitat del veïnat i l’eliminació 
d’un carril d’aparcament de la vorera banda muntanya, 
es renovarà el paviment de la calçada i de les voreres, 
la renovació de l’enllumenat amb nova tecnologia LED, 
de l’arbrat, i el mobiliari urbà. Es preveu que el termini 
d’execució de l’obra sigui de 8 mesos.

n Jardins dels Arabescos
Intervenció que contempla la urbanització de la unitat 
Actuació Aïllada 4 de Vallcarca (AA4) per adequar-la com 
a espai enjardinat i zona d’esbarjo, amb la seva integra-
ció als jardins existents. Amb aquesta actuació s’avança 
en l’objectiu de crear espais i corredors verds entre el 
Parc dels Tres Turons i del Putxet. El projecte preveu la 
millora de la comunicació entre els jardins existents, el 
nou enjardinament, l’adequació de la vegetació actual i 
la incorporació de nou enllumenat, el soterrament de la 
xarxa aèria, facilitar l’accés a la parada de metro, am-
pliar la vorera existent a l’Av. de Vallcarca i reordenar el 
mobiliari urbà per millorar l’accessibilitat. Així mateix, 
la rehabilitació de dues antigues construccions d’aires 
mossàrabs popularment coneguts com els arabescos.

Altres actuacions de millora:
• Tancament de l’àrea de jocs infantils de la plaça Do-

nes del 36
• Instal·lació d’una barana a la vorera davant l’entrada 

de l’escola Sant Josep
• Instal·lació d’una barana a l’accés al Mirador de Joan 

Sales
• Nou hidrant al carrer Coll del Portell
• Nous escocells per l’arbrat del carrer Larrard
• Millora de tanques del solar Baixada Briz
• Reparació dels elements malmesos per l’incendi del 

c/ Coll Portell

PARTICIPACIÓ 
Comissió seguiment Ronda de Dalt, 10 maig

Comissió seguiment Travessera de Dalt, 10 maig 

Sessió informativa PEUAT, 31 de maig

Taules Ordenació singulars terrasses, 9 i 11 de maig

Taules comunitàries del Coll:

• Comissió d’urbanisme i comerç: 17 de maig i 21 de 
maig

• Comissió d’educació: 24 de maig i 28 de juny

• Comissió de cohesió social: 10 de juny i 14 de juny

• Comissió de salut comunitària: 20 de maig, 27 de 
maig i 17 de juny

• Comissió de cultura: 4 de maig

Taula de Treball de Vallcarca:

Els dies 9 de juny i 20 de juny es van convocar la Taula 
de treball, amb la participació de la regidora d’Urba-
nisme el dia 9 i del regidor del Districte de Gràcia. En 
aquestes sessions i durant aquest mes s’ha treballant 
en les bases del concurs d’idees per a l’ordenació de 
l’àmbit situat entre els carrers Farigola, Bécquer i Avin-
guda Vallcarca. En la definició dels criteris per a la nova 
ordenació hi han treballat conjuntament els serveis de 
planejament d’urbanisme, d’espai públic del districte i 
del col·lectiu d’arquitectes Volta.

Consell de Salut, 2 de juny

Consell rector ràdio Gràcia, 9 de maig

Consell de les Dones, 9 de juny

Consell de comerç, 20 de juny

Comissions consultives, 21 juny

Audiència Pública, 22 juny
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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

TAST D’AGENDA 
Juliol

• Del 15 de juny al 03 juliol, Festes Majors de la Teixo-
nera, Mas Falcó i Penitents

• Festes Major Camp d’en Grassot Gràcia Nova, 1, 2 
i 3 de juliol 

• Vacances en pau. Rebuda nens saharauís, 11 de juliol
• Festival Nun Off, de l’11 al 16 de juliol
• Nits Liles, 15 i 16 de juliol
• Commemoració del 80è Aniversari de l’inici de la 

Guerra Civil Espanyola (1936-2016), 18 i 19 juliol 
• Acte presentació samarreta Festa Major, 22 de juliol

Agost

• Pregó Festa Major de Gràcia, 14 d’agost
• Festa Major de la Vila, 15 al 21 d’agost 

Setembre

• Festa Major La Salut
• Festa Major Vallcarca i els Penitents

MajorMajor
FestaFesta 20162016

 Camp d’en 
   Grassot    Grassot 

Gràcia Gràcia 
  Nova   Nova 

Del 16 de juny 
al 3 de juliol

ajuntament.barcelona.cat/gracia

@Bcn_Gracia


