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NOU IMPULS AL 
PLA DE PLACES
Part dels ingressos generats 
per la taxa turística es 
destinaran a cobrir les 
activitats de dinamització 
lúdico-educatives de les places 
de Gràcia: torna el Quiosc de 
Jocs, hi haurà tallers creatius, 
intervencions artístiques, i 
altres activitats dirigides a les 
famílies. 

El Pla de Places engloba la 
gestió transversal i permanent 
dels serveis, i desenvolupa 
línies d’actuació per a la 
convivència i promoció dels 
valors cívics a les places. El 
Pla  neix també  com a  espai  
de diàleg i d’informació amb 
els actors referents de les 
places. D’aquestes trobades 
ciutadanes, de les taules 
tècniques i de l’anàlisi de les  
dades es generen ajustos de 
serveis i noves  propostes. 
L’avaluació del Pla de places 
i el seguiment de les millores 
realitzades durant l’any 2016 
han estat, en el seu conjunt, 
valorades positivament, i ara 
s’inicia la  temporada amb 
impuls renovat.

Consell Plenari del Districte de Gràcia 

Premis Vila de Gràcia. Foto de família dels guardonats i guardonades.

El 27 d’abril es van lliurar els XXII Premis en un acte viscut amb moments d’il·lusió i 
d’emoció en el record, amb l’agraïment i també des de la reivindicació i la solidaritat.

El districte treballa per consolidar 
i definir nous equipaments 
ampliament reivindicats per veïns 
i veïnes. D’una banda i en l’àmbit 
de la salut s’ha inaugurat el CAP 
Vila de Gràcia-Cibeles, el que 
permet avançar en l’ampliació i 
racionalització dels recursos de 
l’atenció primària en el territori.  
D’altra banda, avancen els dos 
equipaments públics del barri 
de Vallcarca i Els Penitents, Can 
Carol i la Casa Canals-Junyer, ja es 
coneixen els projectes guanyadors 

resultants del concurs d’idees que 
en els propers dies es presenten als 
veïns i veïnes.

En l’àmbit de l’educació el proper 
curs entrarà en funcionament una 
nova escola pública d’educació 
infantil i primària amb dues línies, 
que se situarà provisionalment en 
el solar del carrer Encarnació, 61.  
També s’ha resolt la disponibilitat de 
sòl per al futur Institut de Vallcarca  
amb la proposta d’ubicació als 
Jardins Doctor Comas i Llaberia.

Creix el mapa 
d’equipaments a Gràcia 
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DESTACADES ACTIVITATS

Suspensió de llicències 
a Vallcarca-Els Penitents   
L’Ajuntament suspen l’atorgament 
de llicències a un conjunt de sòls 
distribuïts en la part del barri 
afectada per la Modificació del 
Pla General Metropolità (MPGM) 
Hospital Militar-Vallcarca. És l’àmbit 
que abasta el concurs d’idees 
convocat per recollir propostes 
que permetin un nou planejament 
que reculli les demandes veïnals. 
L’objectiu és poder estudiar el 
futur dels solars en coherència 
amb la nova ordenació urbana que 
resulti del concurs i evitar que 
s’hi produeixin actuacions que no 
s’ajustin a la morfologia del barri.

La Vila de Gràcia guanya 
un nou espai per a gent jove
El districte de Gràcia ha acordat 
la cessió del local municipal 
situat al carrer Nil Fabra a 
l’Associació Joves de Gràcia 
perquè sigui utilitzat com a 
espai per a gent jove. L’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. Amb l’objectiu 
que l’entitat pugui gestionar 
aquest espai i que, al mateix 
temps, estigui al servei del barri, 
i obert a tots els veïns i veïnes.

Comencen  els actes del Bicentenari   
La Festa Major de Gràcia celebra 
el seu Bicentenari amb més de 
400 actes culturals i socials per 
acostar a la ciutadania als valors 
de la tradició d’aquesta festivitat. 
La recuperació de l’envelat, com 
a creació singular i significativa 
de l’arquitectura i de la cultura 
popular festiva catalana és un dels 
projectes emblemàtics. Instal·lat 

Barcelona recupera  
la plaça del Cinc d’Oros
La plaça de Joan Carles I (batejada 
així l’any 1981) torna a anomenar-se 
tal com es coneixia popularment. 
El nom té l’origen en la instal·lació 
d’una rotonda central i quatre illetes 
al voltant, que recordaven la figura 
del cinc d’oros del joc de cartes. 

Mostra d’entitats de La Salut 
L’1 d’abril, 24 entitats van 
participar de la I Mostra d’entitats 
de La Salut organitzada pel Pla de 
Desenvolupament Comunitari.

Sant Jordi  
Fires de llibres, roses, punts 
d’intercanvi, poesia i un munt 
d’activitats han omplert la setmana 
de Sant Jordi de molta cultura.

Setmana de la Dansa 
Del 24 al 30 d’abril la X Setmana de la 
Dansa s’ha viscut amb 48 activitats 
de 31 entitats amb 300 ballarins.

Setmana de la Gent Gran 
Del 2 al 5 de maig sota el lema 
“Sóc gran, sóc barri i Som 
Gràcia!” s’ha celebrat la XXVIII 
Setmana de la gent gran a Gràcia.

La campanya d’aquest any, 
oberta fins al 30 de juny, 
incrementa el percentatge de 
les ajudes fins al 75% i apuja 
el límit d’ingressos anuals de 
la unitat familiar que dona 
dret a presentar la sol·licitud. 

S’incrementen els 
ajuts per pagar l’IBI

Es posa en marxa la 
comercialitzadora d’energia 
elèctrica pública que satisfarà 
tot el consum de l’Ajuntament 
a partir de l’estiu del 2018 
i s’obrirà a la ciutadania 
a la primeria del 2019. 
S’estima que el pas de tot el 
subministrament elèctric de 
l’Administració municipal a 
Barcelona Energia suposarà 
un estalvi de 500.000 euros. 

Llum verda a 
Barcelona Energia 

Al final del mandat el parc 
públic d’habitatge passarà 
de 6.500 a 10.000 pisos. 
L’Ajuntament passa de 
gastar 45 milions d’euros 
l’any 2015 als 160 milions 
previstos per a 2017. 

L’Ajuntament de 
Barcelona mobilitza 
més de 1.000 
habitatges cap al 
lloguer assequible

L’Ajuntament destinarà aquest 
any 2017 un total d’1,2 milions 
d’euros en ajuts al comerç 
de proximitat que permetran 
subvencionar 189 projectes, 
impulsats per associacions de 
comerciants, gremis i entitats 
de comerç de la ciutat.

Ajuts per preservar  
el comerç de proximitat

MEDALLES D’HONOR 2017 
El Plenari del mes de maig proposa 
aprovar l’atorgament de Medalles 
d’Honor de Barcelona per a l’any 2017 
a la Sra. Dolors Lázaro, activista 
cultural de Gràcia, i a l’Associació 
d’Amics de la Gent Gran per la seva 
contribució a la qualitat de vida i 
dignitat de les persones grans.

CAMPANYA DE 
SUBVENCIONS 2017
El Districte  ha rebut 210 
sol·licituds de subvencions. De 
les quals s’han atorgat 163, per l’ 
import total de la convocatòria de 
249.000 € i se n’han denegat  57.

La publicació definitiva tindrà lloc 
un cop resoltes les al·legacions. 
L’inici dels pagaments a les entitats 
beneficiàries es preveu durant  la 
primera quinzena  de juliol.

PROJECTE DE DINAMITZACIÓ 
DEL COMERÇ DEL COLL
El comerç del Coll impulsa la guia  
de primavera dels comerços del Coll, 
on  participen 40 comerços  amb 
ofertes, promocions, idees, consells 
i  receptes per als veïns i veïnes. 

TORNEN LES SALES D’ESTUDI
Del 8 de maig al 22 de juny les 
biblioteques Vila de Gràcia, Jaume 
Fuster i l’Espai Jove La Fontana 
obren sales d’estudi perquè els joves 
puguin preparar els seus exàmens. 
A més, totes les sales obriran el cap 
de setmana previ a les PAU (dissabte 
10 i diumenge 11 de juny) fins a la 1h.

Per facilitar la comunicació de les 
persones amb discapacitat auditiva, 
el districte instal·larà anells 
magnètics en tres equipaments 
i passaran a ser nou els que 
comptaran amb aquesta tecnologia. 
En aquesta línia de treball per a la 
inclusió, en breu es podran realitzar 
visites adaptades per a persones 
amb discapacitat visual al Refugi 
antiaeri de la plaça del Diamant.

EL DISTRICTE INSTAL·LARÀ 
NOUS ANELLS MAGNÈTICS 
A TRES EQUIPAMENTS

als Jardinets de Gràcia esdevé 
l’espai catalitzador d’exposicions, 
conferències, concerts, tallers i 
representacions teatrals per a totes 
les edats. Una altra de les accions 
del Bicentenari és la recuperació del 
guarnit del Carrer Gran de Gràcia. El 
Districte s’hi ha volgut sumar d’una 
manera pròpia engalanant la façana 
de la Seu del Districte.

Revolta de les Quintes  
Ha arribat a la seva 11ena edició. 
El primer cap de setmana d’abril es 
va celebrar la Diada Bastonera i la 
Diada dels Trabucaires de Gràcia 
amb cercavila, la representació dels 
fets de la revolta i la galejada final.

Audiència Pública dels  
nois i noies de Gràcia  
200 alumnes de 6è de primària i 
3er d’ESO van exposar al regidor 
del Districte les seves reflexions 
i preocupacions sobre l’acollida 
de persones refugiades.

Festa del Comerç 
El 6 de març es va viure una nova 
jornada del comerç als carrers de 
Gràcia.

Dia Internacional del Teatre 
El 27 de març es va llegir el manifest i 
va tenir lloc una lectura dramatitzada, 
obra de Montserrat Roig.

BREUS



La Travessera de Dalt 
té nova imatge
S’estan realitzant els darrers 
treballs del projecte d’urbanització. 
Amb l’acabament de les voreres, 
l’asfaltat recent de les calçades, i 
la plantació de l’arbrat a la mitgera, 
aquesta via ja presenta una imatge 
renovada. Destacar la millora pel 
que fa a l’accessibilitat de les 
persones i  la pacificació del trànsit.

ajuntament.barcelona.cat/gracia

Pacificació del carrer 
Legalitat i Camí Escolar
El carrer ha guanyat espai per als 
vianants amb l’ampliació de les voreres. 
Les intervencions també han millorat 
la recollida d’aigües, el clavegueram, 
i l’enllumenat, s’ha instal·lat nou 
mobiliari urbà i arbrat. Aquest mateix 
carrer, en el tram d’Escorial-Torrent 
de les Flors, ha modificat el sentit de 
circulació per afavorir l’accessibilitat 
i la seguretat de l’entorn escolar del 
Pau Casals, fet que ha contribuït a la 
inauguració del nou Camí Escolar. 

Obres en marxa

Darrer tram obres renovació 
clavegueram c/Providència-Biada, 
entre els carrers de Topazi i  El Torrent 
de l’Olla.

Urbanització c/Lluís Antúnez entre 
la Via Augusta i la Placeta de Sant 
Miquel.

ESPAI PÚBLIC

Exposició de fotografies 
relacionades amb conceptes 
matemàtics realitzades per 
alumnes de La Sedeta  
Fins al 16 de maig
Centre cívic La Sedeta
Exposició Junts construïm Gravi: 
50 anys de l’escola  
Del 15 fins al 28 de maig
Sala d’exposicions del Districte
Exposició del 5è concurs de 
fotografia solidària 2016  
Fins al 31 de maig
Centre de Cultura Popular  
La Violeta
Exposició La contaminació de 
l’aire: un greu problema per a la 
nostra salut  
De l’11 de maig fins al 4 de juny
Centre cívic El Coll-La Bruguera
Exposició L’envelat, arquitectura, 
singular símbol de la Festa Major 
Fins al 9 juny
Envelat (Jardinets de Gràcia)

EXPOSICIONS
Cicle Primavera Verda 
De l’ 11 al 27 de maig 
Centre cívic El Coll-La Bruguera
Festa de la Primavera Verda  
27 de maig d’11 a 19 h  
Parc de la Creueta del Coll
Presentació idees  
guanyadores nous 
equipaments de Vallcarca 
11 de maig, 18.30 h 
C. Viaducte de Vallcarca, 4-6
Lliurament concurs cartell  
de Festa Major  
19 de maig, 19.30 h 
Envelat (Jardinets de Gràcia)
25è Aniversari Gegantons  
de Gràcia  
20 de maig, de 10 a 15 h 
Plaça de la Vila de Gràcia
XX Aniversari Diada Castellera  
21 de maig, 12 h 
Plaça de la Vila de Gràcia

ACTIVITATS
Festa Major Teixonera,  
Mas Falcó i Penitents  
Del 21 de maig al 18 de juny
Jocs Florals escolars a Gràcia  
24 de maig, de 10 a 12 h 
Auditori de la Biblioteca Jaume 
Fuster
Festa Major del Coll  
Del 2 al 18 de juny
Catifa floral del Bicentenari  
3 juny 
Diferents places de la Vila
Cursa 10 blaus, la Cursa 
organitzada pels Castellers  
de la Vila  
5 de juny  
Sortida: Plaça Joanic
Sant Joan, rebuda de la  Flama 
del Canigó, fogueres i revetlles   
23 de juny 
Places i carrers de Gràcia
Festes Majors Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova 
Del 23 de juny al 3 de juliol 

Exposició Coll’s Attack.  
Mostra de treballs de 
dibuixants, veïns del Coll 
Del 8 fins al 30 de juny
Centre cívic El Coll-La Bruguera
Exposició Guarnir el món de 
festa. Espai urbà, espai humà 
Del 17 de juny al 16 de juliol
Envelat (Jardinets de Gràcia)

Consell de Barri El Coll / 
25 de maig
Consell de Barri Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova / 1 de juny
Audiència Pública Districte /  
7 de juny
Consell de Barri Vallcarca - Els 
Penitents / 8 de juny
Consell Barri La Salut / 14 de juny
Consell Plenari / 5 de juliol
Consell Ciutadà / 6 de juliol

PARTICIPACIÓ

AGENDA


