
 1 

  

22 de juny de 2016 



 2 

 
A continuació es recullen les 
propostes i demandes de la 
ciutadania realitzades en el marc 
de la Audiència Pública del 
Districte de Gràcia celebrada el 
passat dimecres 22 de juny a les 
18.30 h a la Sala d’actes de la seu 
del Districte. 

 
 

 
 
 
 
 

 

 Les intervencions apareixen en el mateix ordre en què foren 
plantejades i, en cas que aquestes hagueren estat múltiples, s’han 
numerat (1.1, 1.2, 1.3...). 
 

 Trobareu les respostes i detall de les actuacions realitzades arran de 
les vostres peticions a la darrera columna. Si s’escau, s’indica en 
cursiva la resposta inicial donada en el curs de l’Audiència. 

 
  Aquest és un document de treball, en cap cas, una transcripció literal 

de l’Audiència. El document recull només les intervencions 
susceptibles de tenir resposta, gestió o actuació fetes per les persones 
interessades presents a la sala.  Tampoc recull les intervencions que 
en el decurs de la pròpia Audiència o en dies posteriors es van 
gestionar o es van resoldre. 
 

 Per a més informació us recordem que l’Audiència va ser emesa en 
streaming i que està disponible en aquest mateix apartat del nostre 
web. 
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1 Vol conèixer quin és el pla de 

l'Ajuntament per a procurar 

tranquil·litat al barri per la nit, i 

fer propostes als veïns que tenen 

sistemàticament vulnerat el dret 

al descans.   

L’informem de les diverses accions que realitza el Districte en aquest àmbit:  
 A l’estiu s’intensifica amb dispositius de Guàrdia Urbana, inspeccions i visualitzadors la 

detecció del soroll al carrer generat moltes vegades pels locals de pública concurrència. 
D’aquesta detecció es generen sancions als locals que incompleixen normatives 
d’aforament, portes obertes... L’augment no suposa la capacitat de tenir de forma 
permanent agents o inspectors de forma fixe als carrers o a les places sinó que són 
itinerants, recorren els espais públics de la Vila de Gràcia més concorreguts. 

 Des de l’àrea de Medi Ambient, el departament de reducció de la contaminació acústica 
desplega una seguit d’accions dirigides a minimitzar l’impacte del soroll al carrer. 

 Durant l’estiu també comptem amb la presència de l’equip de Gestió de Conflictes que 
detecta i fa una funció mediadora de grups conflictius del territori. 

 Desplegament d’una campanya de convivència de ciutat i al districte. A banda, recentment 
ha estat aprovada la Mesura de Govern “Places de Gràcia, espai públic i convivència”, que 
si bé incideix en les principals places de la Vila com a espais públics amb més afluència de 
vianants i d’activitats, també serveix de base per a les accions que es porten a terme en el 
conjunt del Districte.  

2 Denuncia  que a la plaça del Sol 

totes les nits hi ha nombrosos 

grups de gent asseguda a terra, 

bevent llaunes i fent soroll fins a 

altes hores de la matinada. Vol 

saber quines mesures i solucions 

proposa l'Ajuntament 

L’ informem de les diverses accions que realitza el Districte en aquest àmbit:  
 A l’estiu s’intensifica amb dispositius de Guàrdia Urbana, inspeccions i visualitzadors la 

detecció del soroll al carrer generat moltes vegades pels locals de pública concurrència. 
D’aquesta detecció es generen sancions als locals que incompleixen normatives 
d’aforament, portes obertes... L’augment no suposa la capacitat de tenir de forma 
permanent agents o inspectors de forma fixe als carrers o a les places sinó que són 
itinerants, recorren els espais públics de la Vila de Gràcia més concorreguts. 

 Des de l’àrea de Medi Ambient, el departament de reducció de la contaminació acústica 
desplega una seguit d’accions dirigides a minimitzar l’impacte del soroll al carrer. 

 Durant l’estiu també comptem amb la presència de l’equip de Gestió de Conflictes que 
detecta i fa una funció mediadora de grups conflictius del territori. 

 Desplegament d’una campanya de convivència de ciutat i al districte.  
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 Més enllà de les mesures esmentades, aquest any s’està duent a terme una prova pilot 
amb la intensitat lumínica a la Plaça de Sol, rebaixant-la i mesurant els seus resultats a 
través dels sensors i sonòmetres instal·lats.  

3 Denuncia el soroll que es pateix a 

la Plaça del Diamant. Durant el 

dia: escombraries, camions i cops 

de pilota. Durant la nit: botellot.   

L’informem de les diverses accions que realitza el Districte en aquest àmbit:  
 A l’estiu s’intensifica amb dispositius de Guàrdia Urbana, inspeccions i visualitzadors la 

detecció del soroll al carrer generat moltes vegades pels locals de pública concurrència. 
D’aquesta detecció es generen sancions als locals que incompleixen normatives 
d’aforament, portes obertes... L’augment no suposa la capacitat de tenir de forma 
permanent agents o inspectors de forma fixe als carrers o a les places sinó que són 
itinerants, recorren els espais públics de la Vila de Gràcia més concorreguts. 

 Des de l’àrea de Medi Ambient, el departament de reducció de la contaminació acústica 
desplega una seguit d’accions dirigides a minimitzar l’impacte del soroll al carrer. 

 Durant l’estiu també comptem amb la presència de l’equip de Gestió de Conflictes que 
detecta i fa una funció mediadora de grups conflictius del territori. 

 Desplegament d’una campanya de convivència de ciutat i al districte.      

4 Expliquen que la GU va demanar 

als seus fills la identificació per 

estar reunits un divendres a les 

23 h, a la Plaça de les Dones. 

Volen saber perquè no es poden 

reunir a aquesta plaça i on 

haurien d'anar els joves per tal 

que no els demanin identificació. 

Expliquen també que al final no 

es va produir denúncia per part 

de la GU. 

Resposta a l’audiència: es demanarà l’informe dels fets a la Guàrdia Urbana i s ’explica que, 
quan no és un conflicte greu, responen a les trucades del veïnat.  
Es proposa mantenir una reunió amb els afectats per analitzar la situació a la que també 
assistirà el Conseller d'Infància, Joventut i Adolescència.  
 

Resposta final:  la Guàrdia Urbana ha presentat a la Gerència del districte l'informe dels fets 
succeïts a la Pl. de les Dones del 36 que s'ha pogut contrastar amb els interessats/des. 
Per altra banda, ha tingut lloc una reunió dels Consellers del govern en matèria de Seguretat i 
de Infància, Joventut i Adolescència amb les persones demandants, on s'ha informat de les 
eines i recursos que té l'Ajuntament per vetllar per una millor convivència i de les mesures 
preventives per evitar situacions conflictives.  
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5.1 Què s'està fent per a prevenir, 

corregir i educar els ciclistes / 

patinadors incívics del barri? 

Els ciclistes no són ni més ni menys incívics que d'altres ciutadans i ciutadanes. No hi ha una 

acció específica més enllà de les campanyes d'informació i sensibilització i de les sancions, 

com a qualsevol ciutadà.                                                                                

5.2 Què s'està fent per evitar els 

comportaments sorollosos i 

festius en dies laborables a la Pl. 

del Sol que no permeten el 

descans dels veïns? 

Des de diferents Departaments de l'Ajuntament de Barcelona (Ecologia Urbana, Districte, 

Guàrdia Urbana) es realitzen diferents campanyes, englobades en la mesura de Govern, 

“Places de Gràcia, espai públic i convivència”, que s'està desenvolupant en aquests moments  

5.3 Hi ha alguna acció programada 

per evitar la sobre població de 

coloms al barri? 

Des de l'Agència de Salut Pública es treballa en el control de la sobre població, a partir de 

programes basats en l'esterilització dels coloms actuals.    

6 Denuncia el soroll que es pateix a 

la Travessera de Dalt, com a 

conseqüència dels vehicles que 

hi circulen: cotxes a altes 

velocitats i motocicletes i 

autobusos sorollosos. 

Comenta que les respostes a les 

seves repetides queixes, 

introduïdes a la bústia de 

Queixes i Suggeriments de 

l'Ajuntament (IRIS) són sempre 

de caire general i no proposen 

cap solució al problema. 

Tractant-se d’un dels eixos principals de trànsit del districte, la Travessera de Dalt és 

patrullada recurrentment pels agents de la Guàrdia Urbana, dins la capacitat del servei, 

denunciant les infraccions detectades. S’ha informat als comandaments de la unitat nocturna 

UNO 02, per tal que es tingui en compte fer més presència de serveis a la zona per les nits.  

Les obres finalitzen al maig de 2017. Actualment hi ha un carril menys per banda, pel que 

hauria de ser menys sorollós que quan es troba en funcionament normal.  

D’altra banda, la senyalització de les obres de la Travessera de Dalt, ubicada al principi i a tots 

els carrers d’accés, indica que hi ha perill per obres, que la calçada es fa més estreta i que la 

velocitat està limitada a 30 km/h, que és tal i com va indicar el Comitè d’Obres i Mobilitat que 

s’havia de senyalitzar. Respecte a la sincronització semafòrica de la Travessera i la “ona verda 

semafòrica”, de dia hi ha una ona verda en cada sentit, amb tres regulacions diferents en 

funció de la hora del dia. Aquestes ones verdes permeten circular a la velocitat normal en 

àmbit urbà (50km/h). De nit hi ha una regulació diferent en cada sentit que no és ona verda. 



 6 

7 Demana que es contempli la 

possibilitat de retornar el carril 

d'aparcament del c. Repartidor a 

la banda sud-oest, per tal de 

guanyar més places 

d'aparcament per al veïnat. 

Les obres del c.  Repartidor es van executar fa vuit anys en el marc del Pla de Manteniment 

Integral (PMI). 

El carrer no té sortida i, amb entrada des del c. Albigesos, es creua amb la Baixada de la Glòria 

i la Baixada de Briz, però que resta interromput uns metres més enllà. 

Aquestes obres van implantar una semi plataforma amb cordó d’aparcament. La ubicació 

d’aquest aparcament a un costat o un altre es va prendre per la necessitat d’habilitar el gir 

dels camions de la neteja que s’incorporen a Repartidor des de Albigesos i que després han 

de retornar pel mateix camí. Així hi ha una orella a la cruïlla amb Albigesos per facilitar 

aquest gir. 

Canviar de costat l’aparcament significaria fer obres, doncs a la vorera muntanya (on hi ha 

l’aparcament), a cada cruïlla hi ha un eixamplament de la vorera que caldria demolir per 

traslladar el cordó d’aparcament al costat oposat i per habilitar el carril de circulació al costat 

muntanya. I, evidentment, dificultaria la incorporació dels vehicles des d’Albigesos. 

8 Demana que s'instal·lin bujols de 

recollida selectiva (vidre, plàstic 

i paper) al tram del c. Quevedo i 

Alba, on actualment no n'hi ha 

S’ha traslladat a Neteja la petició d’estudiar aquesta demanda. L’informarem més endavant. 

9 Denuncia que al c.  Camprodon, 

on viu, els nens estan jugant a 

pilota tot el dia i que generen 

molt soroll. Vol saber si es pot fer 

quelcom. 

Des de districte, amb la connivència de bars i comerços, s'ha fet un pla per a l’ús de la pilota a 

l'espai públic, cedint-los pilotes d'escuma per a jugar sense fer soroll a diverses places de la 

Vila.  

Es recull la demanda per a intentar mediar en els usos de l'espai públic, fent compatible el joc 

a l'espai públic amb la tranquil·litat i la seguretat.  
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10 Modificació Pla General 

Metropolità (MPGM)  a l’àmbit 

Tres Turons. Te entès que tirarà 

endavant l'aprovació del 2010 

sense modificacions.  Vol saber 

que és la Fase 0 i quan s'iniciarà, 

i si es respectaran les actuacions 

dins de cada quadrienni. 

 

Resposta a l’audiència:  encara no hi ha desglossat com s'abordarà 3 Turons. Es vol apel·lar 
a l'esperit de 2010 però encara s'ha de treballar. Cap a la tardor s'iniciaran taules 
d'urbanisme a l'àmbit. Els quadriennis s'estan estudiant des d'urbanisme però encara no hi 
ha resposta. 

11.1 Sobre la línia L9 del Metro es vol 

saber la previsió de dates per a 

l'acabament en el seu tram 

central? En quin ordre de 

priorització està l'acabament 

d'aquesta infraestructura en 

l'agenda de l'Ajuntament de 

Barcelona? 

Resposta a l’audiència: la construcció de la L9 és un projecte de Generalitat pel que  

l'Ajuntament en desconeix els terminis de l’obra.  

 

Resposta final:  s'ha demanat a la Generalitat més informació de l’estat de l’actuació però el 

projecte es troba paralitzat i no té calendari de finalització. 

11.2 Reordenació d'activitats a Pl. 

Lesseps. Quines accions té 

previstes en agenda el Govern de 

la Ciutat per a la reordenació de 

les activitats econòmiques a la 

Plaça Lesseps? S'està treballant 

en un pla o programa singular 

d'usos de l'espai públic a la Plaça 

Lesseps? En quins termes?" 

Resposta a l’audiència: s’informa que no hi ha projecte de reordenació d'activitats previst a 

Plaça Lesseps tot i que s’està valorant la possibilitat d’estudiar les propostes que es facin 

arribar. 

 

Resposta final:  en aquests moments s’està en marxa el procés participatiu de la ordenació 

singular de terrasses de la plaça Lesseps. Ja han tingut lloc un parell de sessions amb el veïnat 

i les entitats. 
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12 Es fa menció dels inconvenients 

que provoquen les terrasses de 

bars i els problemes de pas que 

causen a la Travessera de Gràcia 

105 i 114 i a la pl. Gal·la Placídia 

30 

Resposta a l’audiència: la ordenació de terrasses de carrers és part de l’Ordenança Central 

de l’Ajuntament que es troba en aquests moments en fase d’aprovació inicial i encara estan 

pendent de sotmetre a possibles al·legacions. Per tant, no es pot donar cap resposta fins que 

es tanqui el procediment i s’aprovi l’Ordenança.   

Des del Districte és desenvolupen les ordenances singulars de les places que es presentaran 

properament. 

 

Resposta final:  en tots els casos, els serveis d’inspecció municipal fan un seguiment per 

controlar que les terrasses s’ajustin a allò establert a la Ordenança de Terrasses. En el cas 

concret de la terrassa de la plaça Gal·la Placídia caldrà redactar una Ordenació Singular (OS) 

per definir amb exactitud les condicions d’implantació d’aquesta terrassa, tal i com ja s’ha fet 

amb d’altres sis ubicades a les places emblemàtiques de la Vila. 

13.1 Es plantegen diverses  qüestions:  

El banc de rbla. Mercedes 26 

Resposta a l’audiència: el banc, des del qual s’esperava l’autobús, es va suprimir quan es va 

instal·lar la terrassa del bar de la cantonada. Serveis tècnics ha buscat una alternativa per a 

seure mentre s'espera el bus, es col·locaran dues cadiretes al c. Marianao amb rbla. Mercedes. 

13.2 Els taxis que aparquen on volen 

al c. Larrard  

Resposta a l’audiència: aquest tema es treballa i es fa el seguiment des de la Guàrdia 

Urbana. 

 

Resposta final: es destina un servei diari de vigilància de la Guàrdia urbana al Park Güell i els 

seus voltants. Una de les missions dels agents és la del control dels possibles abusos dels 

taxistes que s’aturen a la zona de forma massiva al ser aquest un dels principals centres 

turístics de la ciutat.  
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  A més a més del servei esmentat, també hi ha a la zona els Agents Cívics els quals informen a 

la Guàrdia Urbana de qualsevol incidència que es pugui produir al respecte de possibles 

actuacions irregulars per part dels taxis. 

A banda de tot això us hem de comunicar que no s’ha rebut cap queixa, a través dels mitjans 

legalment habilitats, referent als possibles estacionaments i actuacions abusives dels taxis en 

aquest indret. 

De tota manera els agents continuaran efectuant els serves de vigilància a la zona, com s’ha 

fet fins aquest moment, i heu de saber que restem a la vostra disposició, al telèfon 092, per a 

quan creieu que sigui necessària la intervenció immediata d’una de les patrulles. 

13.3 Fa 15 dies el barri va quedar 

col·lapsat de les 8 a les 14.30h 

degut al permís per a 

descarregar de dues 

formigoneres.  

La Guàrdia urbana només va 

aparèixer a primera hora i el 

trànsit es va tallar. 

Resposta a l’audiència: s’estudiarà  què va passar amb el permís de les formigoneres. 

 

Resposta final:  tot i els esforços i els treballs previs de coordinació, en els que participen la 

Guardia Urbana i el Comitè d’Obres i Mobilitat (COM), hi ha actuacions a la via pública en 

entorns afectats per obres, com és el cas, que pateixen imprevistos i incidències que afecten a 

la mobilitat del barri, i a la vida quotidiana dels veïnat, visitants i comerciants. Lamentem la 

incidència i treballarem per evitar que es torni a repetir. 

13.4 Es demana l’augment de la 

freqüència del bus de barri 116 

els dissabtes. 

Resposta a l’audiència: s'està treballant amb Mobilitat aquest tema. 

 

13.5 Al final de la rbla. Mercedes amb 

el c. Larrard es sol·licita la 

instal·lació d’un ascensor 

Resposta a l’audiència: és un tema que s'està estudiant amb Serveis Tècnics i que es té 

present. Es donarà resposta a mesura que s'avanci. 
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14 Es denuncia el soroll nocturn que 

pateix al c.  Montmany amb la 

Travessera de Gràcia degut a les 

terrasses i serveis diversos 

(recollides d'escombraries, 

centres de bicing, recollida de 

mobles, serveis de neteja amb 

aigua a pressió i càrrega i 

descàrrega de comerços). 

 

Resposta a l’audiència: caldrà fer revisió interna i recordatoris als serveis, tot i que siguin 

externalitzats, de les normes de convivència del districte.  

Els horaris del camions de neteja s'han treballat molt per anar ajustant el circuit.  

El Regidor explica la mesura, que es presenta la setmana vinent, per afavorir la convivència 

durant l'estiu. “Places de Gràcia. Espai públic i Convivència” inclou la dinamització de les 

places, la millora del serveis de  neteja i els seus horaris (Ens posem a punt), la contaminació 

acústica d'oci nocturn, instal·lació de sensors i sonòmetres, 2 equips de gestió de conflictes i 

creació de punts de trobada a les places (pl. Diamant, pl. Virreina i pl. Sol). 

15 Passeja amb el gos sense lligar a 

Plaça Gal·la Placídia. Explica que 

GU els va avisar que havien de 

portat els gossos lligats. Vol 

saber quina és la normativa que 

s'ha de seguir. 

Resposta a l’audiència: a principis de març va entrar en vigor la ordenança que prohibia 

portar els gossos sense lligar, però encara no s'està aplicant, ja que primer s'han de buscar 

llocs d'estada per a gossos. Barcelona ha d'acabar tenint 10 àrees de més de 700 m2, una a 

cada districte i 73 àrees d'usos compartits amb restricció horària, fins aleshores hi haurà 

moratòria. 

16 Pregunta pel Pla de xoc contra la 

pobresa. S'ha aplicat alguna de 

les mesures? Hi ha planificació 

per a aplicar-les 

Resposta a l’audiència: a  l'octubre de 2015 es va aprovar el “Pla de xoc contra la pobresa” 

D’ençà s'han treballat les dades com a pas inicial per a fer la diagnosi de l'estat dels ajuts a 

disposició dels veïnat. S'han fet reunions, hi ha hagut trobada amb les entitats, i es vol fer una 

trobada abans de vacances, per posar en comú els recursos existents i les necessitats. S'està 

treballant en el pla. 
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17.1 Denuncien la afectació de les 

obres de la Travessera de Dalt 

per al comerç del c. Larrard. 

Explica que sembla que, des de 

districte, la intenció és la de 

dispersar el turisme i que això 

anirà en detriment del seu 

negoci. Explica que s'han reunit 

amb el gerent però que no se'ls hi 

ha donat resposta i sol·liciten 

una nova reunió per conèixer  les 

novetats. 

Resposta a l’audiència: s’ha detectat irregularitats en la senyalització provisional d’accés al 

Park Güell. Ja han estat identificats i advertits de possibles sancions als dos establiments 

responsables de retirar les senyals.  

A final d'estiu finalitzaran les obres de les voreres de banda muntanya per a retornar la 

senyalització de pujada al Park tal i com estava abans de l'inici de les obres. 

Amb 7 milions de turistes que rep el Park Güell es fa necessari dispersar-ne l’accés per 

diferents entrades. 

 

17.2 També es denuncia el trasllat de 

les parades del bus turístic cap a 

altres zones.  

 

Resposta a l’audiència:  Pel que fa a la posició definitiva del bus turístic, encara no es tenen 

dades per part de Mobilitat. 

 

18.1 Es demana l'arranjament del 

carrer Mare de Déu del Coll. 

Resposta a l’audiència: cal estudiar el projecte tot i que no hi ha prevista actuació al c. Mare 

de Déu del Coll. El conseller del barri, Robert Soro, convida al veí a participar a la taula 

d'urbanisme del Barri del Coll per tal que realitzi allí les seves peticions. 

 

Resposta final:  no està prevista la re urbanització integral del carrer Mare de Déu del Coll, 

tot i que en el seu entorn immediat si n’hi ha projectes en redacció per arranjar la pl. Mons o 

l’espai públic a la cruïlla del c.  Mare de Déu del Coll i el c. Baró de la Barre, així com d’altres 

actuacions puntuals de manteniment i d’arranjament. 
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18.2 Proposa que al Parc de la Creueta 

del Coll es construeixi una 

passarel·la al llac per veure de 

prop l'escultura de Chillida. 

Resposta a l’audiència: cal estudiar el projecte tot i que no hi ha prevista actuació al Parc. El 

conseller del barri, Robert Soro, convida al veí a participar a la taula d'urbanisme del Barri 

del Coll per tal que realitzi allí les seves peticions. 

 

Resposta final:  existia una passera inicialment per apropar-se a l’escultura, s’està estudiant 

amb altres àrees de l’Ajuntament els motius de la seva retirada. 

19 Es sol·liciten més places de 

guarderies públiques al barri de 

la vila i en general al Districte. El 

seu fill petit s'ha quedat sense 

plaça i vol solucions amb més 

places. 

Al districte de Gràcia s’han construït 3 escoles bressol en els darrers 4 anys (EBM Enxaneta, 

EBM Caspolino  i EBM Trencadís) i pel proper curs 2016-2017 es posarà en funcionament 

l’EBM Petit Univers (nom provisional). Tot i això, som conscients que la demanda no atesa 

arriba al 50% (una dada no exclusiva de Gràcia sinó que hi ha districtes com l’Eixample que 

arriba al 70%). 

L’Ajuntament de Barcelona té previst  la creació de 10 escoles bressol més a tota la ciutat que 

s’ubicaran als districtes amb més demanda no atesa.  

Des del 2011 la Generalitat ha deixat de subvencionar les escoles bressol. Fins aleshores es 

donaven 1.800 € per plaça i el cost es repartia entre Generalitat, Ajuntament i famílies. Des 

del 2011 els costos només es reparteixen entre Ajuntament i famílies i aquest motiu ha fet 

disminuir dràsticament la construcció de noves escoles bressol. 

20.1 Demana que es remodeli el c. 

Sant Salvador. Hi ha cap actuació 

prevista? Per a quan? 

Resposta a l’audiència: no hi ha cap projecte o obra prevista a data d’avui però es valorarà 
actuar-hi. 
 
Resposta final:  No està prevista la re urbanització integral del c. Sant Salvador, tot i que per 
les seves característiques és un vial que presenta moltes possibilitats per resoldre aspectes 
que resten pendents de solucionar a la Vila de Gràcia i que, al llarg d’aquest mandat, es 
posaran sobre la taula. 
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20.2 Es queixa per les molèsties 

generades per la resina de les 

acàcies, que embruten els 

vehicles i la via pública. 

Resposta a l’audiència: s’apunta que podria tractar-se d'una plaga (en concret un fong que 
ataca aquest tipus d'arbres) i no pas de resina. Es passa la consulta a Parcs i Jardins per 
estudiar-ho. 
 

Resposta final:  Els arbres dels carrers i places de la ciutat presenten a vegades febleses 

envers alguns tipus d’insectes i pugons, plagues que ataquen els brots i les branques més 

tendres dels arbres i provoquen, en el cas dels exemplars de liriodendrum per exemple, que 

deixin anar una substància enganxosa que embruta el carrer, així com els bancs i vehicles que 

hi ha a sota. Aquest tipus de maleses s’informen al Departament de Plagues de la Direcció 

d'Espais Verds i Biodiversitat, que procedeixen a actuar amb mitjans fitosanitaris per 

eradicar la plaga dins l'estratègia de lluita integrada pel control de plagues als arbres de la 

ciutat. 
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Segueix el dia a dia del Districte a: 

ajuntament.barcelona.cat/gracia 

@bcn_gracia 


