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Consell Plenari del Districte de Gràcia

5 d’octubre 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 Mesura de Govern Nous equipaments de Vallcarca:  
Consulat de Dinamarca i Can Carol

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

C. PART DECISÒRIA
C.1 Propostes d’acord

D. PART D’IMPULS I DE CONTROL
D.1 Proposicions/declaracions de grup
D.2 Precs
D.3 Preguntes
D.4 Seguiment de proposició/ declaració de grup o plec

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS  

n L’habitatge és un dret com una casa
El dret a l’habitatge és un dret fonamental. La polí-
tica d’habitatge ha de donar resposta a la situació 
d’emergència habitacional, i també ha de ser pre-
ventiva

A Barcelona es produeixen al voltant de 20 desno-
naments diaris, el 85% dels quals per impagament 
de lloguer. Entre 2 i 3 d’aquests desnonaments 
afecten llars en situació d’alta vulnerabilitat social. 
Per aquest motiu a principis d’any es va crear la 
Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER) que, 
en els seus primers sis mesos de treball, ha atès 
1.515 unitats familiars, que en un 35% incloïen me-
nors d’edat.

A Gràcia, durant el primer semestre, s’han fixat 63 
desnonaments. D’aquests, 21 casos ja estan re-
solts, 34 s’han pogut aturar i ajornar, i 7 més han 
trobat solució per mitjans propis. Aquests 63 ca-
sos de desnonament afecten 158 persones, de les 
quals 61 són menors. 

Des de diferents àmbits municipals s’està treba-
llant intensament per a la promoció de nous pi-
sos de lloguer social i assequible, la incorporació 
d’habitatges buits al parc de lloguer, la rehabilitació 
socialment proactiva i ecològicament eficient, i la 
promoció de noves formes d’accés i gestió de l’ha-
bitatge; així com l’atenció, acompanyament i ajuts 
a les persones que no poden fer front al pagament 
dels seus habitatges, i recorrent a la mediació i la 
informació com a eina principal per garantir unes 
regles del joc per a tothom.
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ACTIVITATS DESTACADES

n Concurs d’idees per Vallcarca
L’ajuntament i el districte impulsen un concurs interna-
cional d’idees per definir la futura ordenació urbanística 
de la part del barri de Vallcarca afectat per la Modifica-
ció del PGM Hospital Militar - Vallcarca. Aquest con-
curs permetrà atraure les millors propostes per reacti-
var aquest barri, i la guanyadora servirà com a base per 
formular la Modificació del Pla General Metropolità per 
a l’àmbit comprès entre els carrers de Farigola, Cam-
brils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda 
de Vallcarca

Aquesta iniciativa  va sorgir de la Taula de Treball d’Ur-
banisme que aplega veïns  i ajuntament  per garantir 
que la futura ordenació del barri reculli  les propostes  
i  les demandes veïnals, en bona part, sorgides en les 
jornades comunitàries “El barri que volem”.

Així doncs, després d’un any de treball conjunt, han 
sorgit els criteris per elaborar el plec tècnic del con-
curs que té com a principals objectius pensar una 
nova ordenació dels edificis que sigui coherent amb 
la tipologia de l’edificació pròpia del barri i adaptada 
a les demandes socials actuals; conservar el teixit de 
carrers i la trama urbana existents; ajustar els parà-
metres en la màxima mesura al planejament actual, 
i servir de base per a la posterior Modificació de pla 
general metropolità, que seguirà un procés participa-
tiu previ i una comissió de seguiment per adaptar la 
proposta guanyadora als criteris pactats per l’Ajunta-
ment i el veïnat.

n Gràcia retirarà 166 plaques franquistes 
dels edificis
El districte envia cartes als veïns i veïnes propietaris dels 
166 edificis què, segons l’últim inventari realitzat, encara 
conserven plaques identificatives dels habitatges cons-
truïts pel Ministerio de la Vivienda, perquè procedeixin a 
la seva retirada. La Llei de la Memòria Històrica de 2007 
obliga a les administracions a prendre mesures per a la 
retirada de símbols d’exaltació de la insurrecció militar, 
de la Guerra Civil i de la Dictadura Franquista. 

Per aquesta raó, el districte instarà als propietaris a la 
retirada de les plaques i anuncia que si en el termini 
d’un mes no expressen l’opinió contrària procedirà a la 
retirada d’ofici. Les comunitats de veïns que s’oposin 
hauran de presentar escrit per registre amb l’acord de 
la comunitat. 

El districte s’ha posicionat contrari a les referències 
franquistes a l’espai públic per ser contràries a la de-
mocràcia i a la llibertat. I en els darrers mesos va en-
carregar, al grup de persones que han format part dels 
plans d’ocupació de l’ajuntament, el treball de camp 
per inventariar aquestes plaques i que ha permès inici-
ar la campanya de retirada.

n Presentació del Mercat de l’Abaceria 

El 27 de juliol el regidor del Districte, Eloi Badia, junta-
ment, amb el representant de la Junta de paradistes i 
el Gerent de Mercats Municipals de Barcelona, van 
presentar en una sessió oberta la nova proposta de re-
modelació del mercat al veïnat de Gràcia. El Mercat de 
l’Abaceria és un referent del comerç de proximitat, espe-
cialment de l’alimentari, que ha viscut una baixada del 
35% de visitants en els últims 5 anys i en el fet que el 
nombre d’establiments tancats i vacants suposa el 32% 
de l’oferta a l’interior del mercat i el 28% a l’exterior.

La proposta preveu la rehabilitació integral de l’edifici, 
nous operadors de l’economia social i cooperativa i un 
autoservei per completar l’oferta, i dota l’equipament 
dels serveis i la logística que facilitin les diverses acti-
vitats que s’hi desenvolupin, a més de millorar la distri-
bució de mercaderies del barri i minimitzar la presència 
de vehicles en l’espai públic.

El nou mercat també disposarà d’un altell per a ús so-
cial, lúdic i cultural del barri.
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La remodelació ha estat aprovada per la majoria de 
l’assemblea (95% de vots positius) i l’obra de remode-
lació del mercat té un pressupost aproximat de 25 mili-
ons d’euros. Durant el 2017 es preveu redactar el pro-
jecte arquitectònic del nou mercat i la construcció del 
mercat provisional, durant el segon semestre. Es pre-
veu que les obres del nou mercat es comencin el 2018, 
amb una durada prevista de 24 a 30 mesos, en funció 
del projecte tècnic que es redacti finalment.

n L’Ajuntament impedirà la reobertura de 
la llibreria Europa
L’Ajuntament de Barcelona impedirà que la llibreria 
Europa pugui tornar a obrir. En aquests moments, 
l’establiment del carrer Sèneca està precintat caute-
larment per ordre judicial després que, el passat dia 
9 de juliol, els Mossos d’Esquadra actuessin contra la 
llibreria i el seu propietari, en el marc d’una operació 
en la que es van intervenir més de 15.000 exemplars 
que difonen la ideologia nazi. 

El Districte, coordinat amb la fiscalia des d’un principi, 
ha emès una ordre de cessament de la llibreria, que 
impedirà la seva reobertura quan s’aixequi el precinte 
cautelar emès pel jutge. Aquesta ordre de cessament 
administrativa està basada en el fet que, segons l’in-
forme policial aportat a l’expedient administratiu, la lli-
breria és una activitat pantalla per ocultar la vertadera 
activitat de sala de conferències des d’on s’hauria fet 
apologia del nazisme. 

El nou Pla d’Usos del Districte de Gràcia no permet 
obrir aquest tipus d’establiments en aquest carrer i, 
per tant, si la llibreria Europa segueix exercint aquesta 
activitat de pública concurrència, no es podrà legalit-
zar mai. D’altra banda, l’Ajuntament té previst exercir 
l’acusació popular en el procés obert contra el seu 
propietari, en llibertat provisional després de pagar els 
30.000€ de fiança. 

n Inauguració del curs i inici de la nova EB 
Petit Univers

L’escola Bressol Municipal Petit Univers s’ha incorporat 
aquest curs a la xarxa d’escoles bressols municipals, 
amb un total de 87 infants. Es tracta d’una escola bres-

sol de sis grups (aules). El projecte educatiu de l’es-
cola serà fruït de l’aportació col·lectiva de l’equip de 
professionals liderats per una direcció, en el marc del 
Model educatiu de les escoles bressol municipals.Una 
altra de les novetats d’aquest curs és la recuperació 
de la mitja hora de suport educatiu.

Durant els propers tres anys la xarxa d’escoles bressol 
municipal disposarà de deu centres nous i se n’ampli-
arà un, fet que suposarà un augment de 847 places de 
nova creació.

A partir d’una anàlisi de l’evolució demogràfica de la 
ciutat, les necessitats socials i l’oferta i la demanda 
actuals, l’equip municipal ha elaborat un pla per als 
propers tres anys que prioritza la creació i l’amplia-
ció d’escoles bressol municipals en set districtes de 
la ciutat. Entre els quals es preveu construir un nou 
centre a Gràcia. 

n Més recursos contra la pobresa i 
l’exclusió social 
L’Ajuntament ha signat un contracte programa amb 
la Generalitat que aportarà enguany a Barcelona 52,3 
milions d’euros per finançar serveis socials bàsics i 
especialitzats, lluitar contra la pobresa i impulsar pro-
grames de reforç de la cohesió social i de promoció 
de la igualtat. Fins al 2019, la inversió serà de 216,7 
milions d’euros (un 26% més que en el període anteri-
or), i permetrà reforçar l’atenció a les persones sense 
llar i augmentar el nombre de professionals dedicats 
a atendre els serveis socials bàsics, la infància i l’ado-
lescència, entre altres.

El contracte programa també inclou plans i mesures 
d’igualtat en el treball per a les persones del col·lectiu 
LGBTI i de lluita contra la LGBTIfòbia, així com actu-
acions en matèria d’accessibilitat. També s’amplia la 
inversió en els servei d’intervenció socioeducativa de 
Barcelona.

Els més de 52 milions d’euros anuals del contrac-
te programa representen un increment del 18% 
respecte al 2015. Si hi afegim altres partides del 
pressupost municipal, en total l’Ajuntament destina 
cada any 127 milions d’euros a la cartera de serveis 
socials.

n L’Ajuntament presenta el Pla de Salut 
Mental 2016-2022
L’Ajuntament presenta el Pla de Salut Mental 2016-
2022, amb més de cent accions de prevenció i suport 
per millorar el benestar psicològic de la població. El 
pla, es dota d’un pressupost de 51.207.799,28 euros 
per a la primera fase d’execució, prevista per als anys 
2016-2017.

Es desplega en quatre línies estratègiques: l’abor-
datge dels determinants socials que afecten la salut 
mental; garantir uns serveis i una atenció accessibles 
a tothom, sobretot a les persones més vulnerables; 
garantir el respecte als drets, i assegurar la bona go-
vernabilitat del Pla.
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El Pla de Salut Mental és una estratègia transversal en la 
qual s’hi implica el Comissionat de Salut i altres àrees del 
Govern municipal. També altres institucions consorcia-
des amb la Generalitat de Catalunya com l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona (ASPB), el Consorci de Salut 
de Barcelona, i el Consorci d’Educació de Barcelona, en 
les quals l’Ajuntament participa en diferents nivells.

n Trasllat de dos centres de serveis 
socials de Gràcia
La reordenació dels centres de serveis socials de Grà-
cia ha donat un salt qualitatiu amb el trasllat de dos 
serveis que han estrenat centres millor comunicats i 
més adaptats per donar un servei de qualitat i de pro-
ximitat a les persones usuàries. 

El Centre de Serveis Socials del Coll, la Salut i Vallcarca 
i els Penitents es va traslladar el 25 de setembre al nou 
local situat a l’av Maignon,15-17, a hores d’ara, estan 
atenent als veïns i les veïnes. 

Pel que fa als serveis socials de Camp de Grassot-Grà-
cia Nova, el mes de juliol van iniciar el trasllat al nou 
centre situat al carrer Alegre de Dalt, 5, i aquest mes de 
setembre han començat a donar servei.

n Pla de xoc contra els habitatges d’ús 
turístic
El pla de xoc que el govern municipal va posar en mar-
xa el passat estiu per combatre l’oferta il·legal d’habi-
tatges d’ús turístic amb mesures contundents ha donat 
resultats favorables segons les dades del balanç pre-
sentades. El pla té per objecte minimitzar l’oferta sub-
mergida i evitar el seu arrelament a la ciutat, per con-
siderar-se insostenible econòmicament, irrespectuosa 
amb la legislació vigent, així com per la seva contribu-
ció a l’expulsió del teixit veïnal dels barris més afectats.

Entre les dades més rellevants, a nivell de ciutat, des-
taquen un total de 1.222 cerques realitzades per inter-
net i 1.045 visualitzacions al carrer, que han fet possi-
ble la identificació de 766 habitatges d’ús turístic (HUT) 
il·legals. L’ajuntament ja ha dictat les ordres de cessa-
ment i expedients sancionadors de 30.000 euros per 
operar sense permís a 418 d’aquests habitatges. 

D’altra banda, el nou web municipal a disposició de la 
ciutadania per a consultar si un habitatge turístic és o 
no legal ha rebut 825 denúncies. Mitjançant les cam-
panyes d’inspecció realitzades també s’ha actuat con-
tra altres allotjaments turístics irregulars i s’ha detectat 
l’oferta il·legal de 32 allotjaments que actuaven com a 
pensions sense llicència. 

AGENDA SOCIAL

n Gràcia rep de nou les nenes i nens 
saharauíes

Els nens i nenes saharauís van tornar a Gràcia com 
cada estiu en el marc del projecte “Vacances en Pau”. 
Enguany van ser 9 infants que han passat els dos me-
sos d’estiu convivint amb famílies gracienques. L’Asso-
ciació Gràcia amb el Sàhara va organitzar un acte de 
benvinguda al Centre cultural La Violeta amb els infants, 
les famílies acollidores, les entitats col·laboradores i el 
regidor del Districte, Eloi Badia, i Albert Giralt, president 
de Gràcia amb el Sàhara.

n Acte commemoratiu del 80 aniversari de 
la Guerra i la revolució a Barcelona
Gràcia es va sumar a la commemoració amb un acte 
celebrat el 18 de juliol a la Plaça del Diamant. L’acte, 
conduït pel regidor Eloi Badia, va comptar amb la col-
laboració de Josep Fornés que va llegir el poema “Oda 
a Barcelona” acompanyat per la guitarra de Yeray Her-
nández. També va tenir lloc la interpretació musical de 
“l’Oda a l’Alegria” a càrrec del Cor Aurica. 
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n Acte de la celebració de la Diada 
Nacional a Gràcia
Els dies 10 i 11 de setembre, es van celebrar diverses 
activitats commemoratives al districte de Gràcia orga-
nitzades pel G6 (entitats històriques de Gràcia) amb 
ofrenes florals al monument de Pompeu Fabra situat 
a la Plaça Lesseps i lectures de poemes, cantades i 
tallers infantils a l’auditori de la Biblioteca Jaume Fuster 
El lema central aquest any ha estat el sentiment per la 
terra d’aquells catalans que són fora del país.

n Patis escolars oberts al barri 
Quatre escoles de Gràcia obren els seus patis per pro-
moure el lleure educatiu. Els patis de les escoles: Mont-
seny, La Sedeta, Baldiri i Reixac i Josep Maria de Sa-
garra ofereixen activitats familiars esportives, culturals i 
artístiques, i maletes pedagògiques amb jocs de taula, 
contes... obertes a tothom i d’entrada lliure.

n Temps per tu
L’1 d’octubre va començar aquest programa que ofe-
reix temps personal per a les persones cuidadores 
de familiars amb discapacitat, mentre els familiars al 
seu càrrec participen d’activitats lúdiques dirigides 
per professionals del lleure que s’adeqüen a cada ne-
cessitat dels malalts a tres centres. 

Gràcia dóna cobertura d’aquest servei a totes les 
edats a través de tres centres: l’escola bressol muni-
cipal Sant Medir s’ocupa de famílies amb infants dis-
capacitats de 0 a 4 anys, l’escola Rius i Taulet acull 
la franja de 4 a 18 anys i el centre cultural La Violeta 
a partir de la majoria d’edat. 

FESTES MAJORS DELS BARRIS

n Festa major d’en Camp d’en Grassot i 
Gràcia nova

La Festa Major del Camp 
d’en Grassot i Gràcia 
Nova va tenir lloc de fi-
nals de juny fins el 3 de 
juliol . Entre les propos-
tes es destaquen actes 
com el Correfoc, el 16è 
Concurs de Pintura al 
Passeig de Sant Joan, 
la Milla, la Cercavila 
o la Diada Castellera, 
entre un munt d’activi-
tats lúdiques, culturals i 
musicals per a totes les 
edats. 

La lectura del pregó va 
anar a càrrec de l’Oriol 
Carrió, de la coneguda 
pastisseria del carrer 

Bailèn. Aquesta festa ha comptat amb una Comissió de 
Festes integrada per 20 associacions i entitats del barri, 
així com 19 entitats col·laboradores. 

L’edició de 2016 ha estat un èxit, i la Festa Major del 
Camp d’en Grassot cada any guanya en participació i 
entitat pròpia, a més d’incorporar noves iniciatives com 
el concurs de fotografies que ha comptat amb la col-
laboració del setmanari l’Independent.

n Festa major de la Teixonera, Mas Falcó i 
Penitents
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TEIXONERA-MAS FALCÓ-PENITENTS
15 de juny  V  10 de juliol 

Organitzat per:
Associació de Festes

Taxonera-Mas Falcó-Penitents

Ajuntament de Barcelona
Districtes d’Horta-Guinardó i Gràcia

festestaxonera@gmail.com
fb.com/taxonera.penitents

twitter.com#fmteixonera
bcn.cat/gracia 

bcn.cat/horta-guinardo 

Els Penitents  i Mas Falcó de Gràcia van celebrar, nova-
ment, amb el barri de La Teixonera  la seva Festa Major, 
que va tenir lloc  del 15 de juny al 10 de juliol. L’acte 
destacat al barri és la competició de canastra (jocs de 
cartes de taula) el 28 de juny, a les 17:30 h a l’Associa-
ció de Dones Mas Falcó-Penitents. El gruix del progra-
ma d’activitats de les festes es va concentrar de l’1 al 
3 de juliol:  balls, debats, jocs, esports, escuma, sopars 
i dinars populars. El pregó d’enguany va  anar a càrrec 
del gerent de la Casa Ronald McDonald’s, Pere Casas, 
fundador de l’Associació de Familiars i Amics de Nens 
Oncològics de Catalunya. L’acte  va comptar  amb la 
participació de la regidora d’Horta-Guinardó, Mercedes 
Vidal i del Regidor de Gràcia, Eloi Badia. 

n Festa major de la Vila de Gràcia

En la seva edició 199 la Festa de la Vila ha conclòs amb 
una tònica general de normalitat en el desenvolupament 
de les activitats diürnes, i en la celebració de l’oferta 

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
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nocturna de concerts. S’ha apostat fort per la inclusió 
amb més de 40 activitats accessibles i inclusives. Ha 
destacat l’alta participació i nivell de les 900 activitats 
programades, sobretot les més populars com ara: l’acte 
del pregó que enguany va anar a càrrec de la comuni-
cadora Imma Sust, la Diada Castellera, el Matí de Festa 
Major amb el bateig d’ Atzeries, la nova bestia de foc; la 
Diada de les Colles de Cultura; el Cercavila de cultura 
popular o l’acte del lliurament de premis als carrers.

Dels 20 carrers guarnits, cal destacar l’alt nivell dels 
guarniments i les activitats de carrers organitzades i 
participades per parts dels propis veïns (sopars, activi-
tats infantils, jocs esportius etc..). 

Un any més, l’àmplia programació ha permès que els vi-
sitants trobin el seu espai i puguin gaudir de la festa, tot 
mantenint-se l’essència genuïna de les festes de la Vila.

El jurat dels premis als carrers guarnits va premiar, amb 
el primer guardó, al carrer Fraternitat de Baix, amb una 
decoració inspirada en elements marins. La Festa Ma-
jor gracienca 2016 ha augmentat el nombre de places 
i carrers guarnits amb a incorporació de la Plaça del 
Poble Romaní i el carrer Fraternitat de Dalt.

n Festa major del barri de la Salut
Del 6 a l’11 de setembre 
es va celebrar la festa 
major del barri de la Sa-
lut. El pregó va anar a 
càrrec de la Dra. Teresa 
Llàcer, veïna del barri, 
pintora i professora de la 
Facultat de Belles Arts. 
Les festes de la Salut 
van oferir a tot el veïnat 
una proposta diversa 
amb activitats infantils, 
tornejos, cultura popu-
lar, festa jove, festa de 
l’escuma, cinema a la 
fresca...

Com a novetat d’aques-
ta edició destacar la 
creació del “passaport 
del barri de la Salut”, un 
concurs obert al veïnat 

per promoure la participació en els diferents espais de 
la festa: la Placeta Rambla Mercedes, el carrer Verdi i 
el carrer Argentona. 

Cal destacar la incorporació d’activitats en nous espais 
que han tingut una notable acollida, com el vermut ce-
lebrat al mercat de Lesseps, el cinema a la fresca de 
l’Espai Quiró o el campionat de futbolí a l’esplanada del 
Santuari Sant Josep de la Muntanya. 

Aquesta integració d’espais és fruit del treball en xarxa i 
comunitari. Enguany 24 entitats han estat al capdavant 
de l’organització, entre les quals es troben Ampas, es-
coles, associacions veïnals o equipaments públics i pri-
vats, així com entitats col·laboradores. 

n Festa major de Vallcarca

Enguany la Festa Ma-
jor de Vallcarca es va 
celebrar del 8 a l’11 
de setembre, la festa 
es va concentrar en un 
cap de setmana fet que 
va afavorir que les ac-
tivitats tinguessin una 
bona assistència de ve-
ïns i veïnes. 

Entre les diferents pro-
postes festives es des-
taca una àmplia pro-
gramació familiar amb 
habaneres, sopars, balls, 
concursos, la festa de 
l’escuma, circ i teatre, 
dinars populars, boti-
farrada i cinema; així 
com també una pro-
posta més experimen-
tal i musical per a pú-

blics més joves i alternatius, amb grafifiti i art al carrer, 
correfoc, concerts i balls per a tothom. 

ESPORTS

n Convocatòria Premis Nit de l’Esport

El 30 de setembre va finalitzar la nova convocatòria 
dels premis Nit de l’esport per destacar els èxits espor-
tius de les persones esportistes vinculades als clubs i 
entitats gracienques. 

n Gràcia acull el primer torneig  
“Sense límits” 
El trofeu Sense Límits es va disputar dimecres 21 de 
setembre a l’estadi Nou Sardenya, a l’hora que va servir 
com a presentació de l’Europa-ACIDH, l’equip especial 
per a persones amb intel·ligència límit fruit de l’acord 
entre aquestes dues entitats gracienques. Aquest tor-
neig és una important iniciativa d’esport inclusiu on van 
participar quatre equips: el PB Special Barça, l’AA Es-
panyol Special, el Cagliari Calcio de Sardenya i el CE 
Europa-Acidh. Els graciencs van guanyar el torneig en 
un debut triomfal.

Festa major
del barri de la Salut

Del 6 a l’11 de setembre de 2016

VALLCARCA
FESTA MAJOR 2016

Del 8 a l’11 de setembre
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n Festa infantil de l’esport 
L’1 d’octubre va tenir lloc una nova edició de la Festa 
infantil de l’esport, amb participació de nombroses en-
titats, clubs i associacions esportives, que durant tot el 
dia van organitzar activitats i exhibicions de múltiples 
modalitats: mini arc, master class de zumba, gimnàsti-
ca artística o futbol botons, entre d’altres. 

COMERÇ

n Nits Liles 
El 15 i 16 de juliol es va celebrar la tercera edició de les 
Nits Liles a Gràcia del comerç de Gràcia, 150 establi-
ments van participar amb un maridatge creatiu entre 
el comerç, la restauració i la cultura. Entre les 17 i les 
24 h els establiments es van vestir de lila i van oferir 
descomptes, regals, concerts de jazz, pintxos i altres 
sorpreses. Van participar 14 associacions de comerci-
ants dels barris de Vallcarca, la Vila de Gràcia i Camp 
de Grassot-Gràcia Nova .

n Paella de l’Amistat 
El Mercat de l’Abaceria amb les associacions de co-
merciants de l’entorn i entitats del barri van organitzar 
el dissabte 17 de setembre la Paella de l’Amistat, una 
jornada festiva d’agermanament del barri.

n Comerç al carrer 
L’1 d’octubre es va celebrar l’edició de tardor del co-
merç als carrer de Gràcia. Un total de 19 associacions 
de comerciants van organitzar aquesta jornada on hi 
van participar centenars de comerços que van omplir 
els carrers de la Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot i 
Gràcia Nova i de l’avinguda Vallcarca amb les seves 
paradetes i carpes. 

A més de treure les botigues al carrer oferint ofertes 
i productes, les associacions van organitzar tot tipus 
d’ activitats de dinamització: tallers, degustacions, jocs 
infantils.., durant tot el dia es va veure molta gent parti-
cipant en un ambient festiu i familiar.

CULTURA

n Festival Nunoff
La vuitena edició del NunOff es va celebrar de l ’11 al 
16 de juliol, aquest festival de creació emergent vol 
donar suport a la creació contemporània i als nous 
formats, i es vol consolidar com espai de trobada d’ar-
tistes i professionals. El festival es celebra al claustre 
de l’Oratori de Sant Felip Neri on té cabuda qualsevol 
proposta artística: teatre, música, dansa, poesia i au-
diovisuals. 

n Inici del curs cultural als equipaments 
de Gràcia
Amb l’ inici del curs escolar els equipaments del dis-
tricte també donen inici a la nova temporada cultural i 
obren les inscripcions als nous cursos, activitats i tallers 
per aquesta tardor. El Centre cívic del Coll estrena ta-
llers de cuina creativa vegana, o de realització de curt-
metratges, a la Sedeta trobareu una oferta de cursos de 
dibuix, de fotografia, d’informàtica, tot tipus de danses 
i de filosofia i història. La Fontana aposta per activitats 
com cinefòrums, breakdance, estampació amb sprai, 
teatre o hip-hop. Tot això només és una petita mostra, 
altres centres com La Violeta, el Casal Cardener, el CAT, 
l’ Associació Ciberdona o l’Agrupament Escola Roland 
Philips també tenen propostes interessants per una tar-
dor culturalment activa. 

n 26è festival l’hora del jazz, Memorial 
Tete Montoliu 
Aquesta edició va tenir lloc els diumenges del 4 al 25 
de setembre i van oferir vuit cites amb prestigiosos in-
tèrprets d’aquest tipus de música a la Plaça de la Vila 
de Gràcia.

n Nova edició del LEM

El 29 de setembre es va 
presentar als cinemes 
Texas la 21a edició del 
LEM, un festival con-
solidat i de referència 
internacional en l’àmbit 
de les músiques expe-
rimentals. El festival ha 
programat en aquesta 
ocasió 28 actuacions 
distribuïdes en 18 ses-
sions, i comptarà amb 
la participació de més 
de 70 artistes, entre mú-
sics, artistes visuals, po-
etes, i actors. 

El LEM s’allargarà fins el 29 de novembre, i les actu-
acions es desplegaran en 10 escenaris diferents, 7 
d’aquests espais se situen a Gràcia.
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n Arriba el cicle l’Arrelarts 

De l’1 al 20 d’octubre l’Aula Ambiental Bosc Turull acull 
el Cicle Arrelats, un conjunt de propostes artístiques i 
culturals que abordaran temes per a la transformació 
socioambiental i d’aquesta manera treballar cap a una 
ciutat més justa i sostenible.

A través del compromís social i d’una visió crítica, el 
Cicle Arrelarts vol apropar als i les ciutadanes de Bar-
celona diverses de les  problemàtiques socioambien-
tals que ens afecten utilitzant diferents llenguatges ar-
tístics i expressius. 

El cicle d’activitats Arrelarts està format per quatre pro-
postes de diferents disciplines artístiques (teatre, arts 
plàstiques, poesia, música i cinema) amb les quals es 
pretén enllaçar cultura i medi ambient. 

n Celebració dels 30 anys del Casal de 
joves del Coll
El mes de setembre el Casal de Joves el Coll va cele-
brar el seu 30è aniversari amb activitats programades 
durant tot el dissabte 17 a la Plaça Laguna Lanao. El 
Casal de joves va arribar al barri l’any 1986 i durant tots 
aquests anys ha estat un element clau de dinamització 
social i cultural, un espai de referència per a tots els 
joves. 

n Presentació de Gràcia Riu
Dilluns 3 d’octubre es va presentar al districte el nou 
cicle d’humor Gràcia Riu, organitzat íntegrament pels 
equipaments municipals i les biblioteques de Gràcia. 
El cicle que tindrà lloc en aquests espais començarà la 
seva programació el proper 13 d’octubre fins el dia 23, 
amb una proposta transversal que incorpora música, 
clubs de lectura, teatre, exposicions o clowns. Gràcia 
Riu neix per reivindicar l’ humor i promoure’n la seva 
universalitat i pluralitat.

EQUIPAMENTS I ESPAI PÚBLIC

OBRES EXECUTADES

n Medallons del sostre de la sala hipòstila 
del Park Güell
Han finalitzat els treballs de consolidació estructural 
i restauració dels medallons dels quatre sols (un per 
cada estació de l’any) del sostre de la sala hipòstila 
del Park Güell. Per realitzar els treballs, prèviament un 
equip de restauradors han efectuat el complex treball 
d’extracció de la pell de trencadís de vidre original dels 
medallons. Aquests treballs formen part d’un seguit 
d’actuacions de millora que l’ajuntament està fent al 
Park i als seus entorns.

n Centre de serveis socials El Coll- La 
Salut-Vallcarca
Han finalitzat les obres de construcció i instal·lacions 
d’aquest equipament i des del 25 de setembre ja es 
troba a ple funcionament. 

n Restauració de la balustrada de la Plaça 
Móns
Els treballs han consistit en fer la reposició de les peces 
de maó ceràmic original que es trobaven en mal estat i 
conservar la seva estètica original
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OBRES INICIADES

n Renovació del clavegueram carrers 
Biada i Providència
El 19 de setembre van començar la Fase 1 d’aquesta 
actuació en el tram del carrer Providència entre els car-
rers de Rabassa i Massens. Aquesta obra que es durà 
a terme per trams i en diferents fases es preveu que fi-
nalitzi el mes d’agost de 2017. Els treballs comporten 
afectacions al trànsit, i s’ha desviat el recorregut del au-
tobús 39. També durant tota l’obra el carrer Tres Senyo-
res s’invertirà provisionalment de sentit. En tot moment 
es facilita el pas de vianants i s’habilitaran els passos 
adients per accedir als immobles o locals comercials.

n Urbanització del carrer Legalitat
E 26 de setembre van començar les obres d’urbanitza-
ció per millorar l’accessibilitat del carrer Legalitat entre 
Escorial i Secretari Coloma. Les obres està previst que 
finalitzin el mes de maig de 2017. Els treballs consisti-
ran en ampliació de les voreres, la millora de la recollida 
d’aigües i de la xarxa de clavegueram amb nou embor-
nals, i la renovació de l’enllumenat, entre d’altres.

n Urbanització dels Jardins dels 
Arabescos
El 4 d’octubre van començar les obres d’adequació 
com a espai enjardinat i d’esbarjo, amb la integració i 
la millora de la comunicació dels jardins existents, com 
ja havíem informat, també es contempla la rehabilitació 
de dues antigues construccions d’aires mossàrabs po-
pularment conegudes com els arabescos .

n Altres obres en marxa:
• Reforma de la Travessera de Dalt

• Aparcament de Menéndez Pelayo

• Carril bici Travessera de Gràcia, entre els carrers 
Joan Blanques i Cartagena (Horta-Guinardó)

n Actuacions pendents:
• Pavimentació carrer Montseny, entre els carrers Gran 

de Gràcia i la Travessia de Sant Antoni. Els dies 6 i 
7 d’octubre està pendent la pavimentació d’aquest 
tram del carrer.

• Pavimentació rambla central del Passeig de Sant 
Joan, entre la Travessera de Gràcia i el carrer In-
dústria.

• Urbanització carrer Lluís Antúnez, entre la Via Au-
gusta i la Riera de Sant Miquel.

MOBILITAT, CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ 

n Modificació del recorregut de l‘autobús 22
Des de l’1 de setembre la línia 22 adequa el seu recorre-
gut. Per un dels seus extrems el 22 continua sortint de 
la plaça Catalunya i, amb el mateix recorregut que fins 
ara, arriba a la Plaça d’Alfonso Comín. Després conti-
nua pel carrer de Josep Garí, on es troba el nou origen 
i on es pot accedir al bus direcció plaça de Catalunya. 
Des d’aquest punt continua per l’av. del Tibidabo, on 
té el nou final. Aquesta adequació respon a les deman-
des dels veïns i del districte als tècnics de mobilitat per 
trobar solucions alternatives, especialment durant el 
període de transició fins el desplegament de la totalitat 
de la xarxa octogonal.

n Dispositiu d’estiu a les Places de la Vila
Amb l’arribada del bon temps es van reforçar els ser-
veis habituals a les principals places de la Vila i es va 
incrementar el dispositiu a les places de la Gal.la Plací-
dia, de Joanic, de les Dones del 36 i Trilla. 

Els serveis realitzats han estat adreçats a minimitzar les 
molèsties de convivència derivades del soroll nocturn 
i d’ altres conductes incíviques. Durant tot l’estiu i, es-
pecialment, el mes d’agost s’ha incrementat la presèn-
cia de la guàrdia urbana a les places de la Virreina, del 
Sol, del Diamant i de la Revolució. 

Destacar també que a demanda dels veïns, la taula 
tècnica de places amb la guàrdia urbana van iniciar fa 
unes setmanes una prova pilot per avançar l’horari de 
neteja de les places, amb el doble objectiu de contribu-
ir a la millora de la convivència, i de reduir les molèsties 
pel soroll dels vehicles de neteja en horaris de nit avan-
çada. A hores d’ara, la valoració per part de tothom és 
positiva. Un cop finalitza la neteja, les places es mante-
nen netes tota la nit sense que es doni un increment de 
concentració de persones, fet que contribueix directa-
ment a la reducció del soroll.
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n Torna el bus de barri en cap de setmana
Diumenge 18 de setembre es van posar en funciona-
ment les següents línies: bus 114 Gràcia/Can Baró, bus 
124 Penitents, bus 129 El Coll. Amb la darrera modifi-
cació del pressupost municipal, l’Ajuntament va decidir 
destinar 1,3 milions d’euros anuals a la recuperació del 
servei en diumenge i festius de la vintena de línies del 
Bus del Barri per l’important servei de proximitat que 
ofereixen als veïns i veïnes. Els busos de barri van dei-
xar de circular l’any 2012 en dies de festa, arran d’un 
pla d’ajustament imposat a TMB que també va com-
portar la desaparició de quatre línies d’autobús regular.

n Valoració del dispositiu de Festa Major
El dispositiu de Festa Major de la guàrdia urbana del 
districte té tres eixos d’actuació: els tancaments de 
carrers i desviaments de trànsit necessaris per facilitar 
el bon desenvolupament de la Festa, garantir i coordi-
nar amb altres serveis l’operatiu per a que es puguin 
realitzar amb normalitat i seguretat les activitats pro-
gramades a l’espai públic: cercaviles, correfocs, diada 
castellera..; i els dispositius relatius a la mobilitat tant 
pel que fa als vehicles, com pel fa a les persones que 
gaudeixen de la festa o dels carrers guarnits. 

En aquest tercer punt s’inclouen dispositius com el 
control d’accessos per visitar els carrers guarnits o el 
tancament com superilla de vianants de pràcticament 
la totalitat de la Vila durant les nits de festa major. 

La valoració pel que fa a tots els aspectes de prevenció, 
seguretat i mobilitat per part de la guàrdia urbana han 
estat de plena satisfacció, especialment, pel que fa a la 
consolidació de dispositius més recents com el control 
d’accessos als carrers guarnits. També es constata la 
favorable predisposició per part dels organitzadors dels 
actes festius, participants i visitants de la festa major; 
així com el resultat dels treballs informatius a la ciu-
tadania en la promoció i ús del transport públic i dels 
desplaçaments a peu.

En la mateixa línia de normalitat, satisfacció i col-
laboració per part dels veïns i veïnes s’ha dut a terme 
durant  el mes de setembre i octubre altres esdeve-
niments importants pel que fa a la mobilitat: la Cele-
bració del Dia sense cotxe del 22 de setembre, la 
jornada de Comerç al carrer de l’1 d’octubre o la 
pacificació del carrer Gran de Gràcia les tardes del 
primer dissabte de mes.

n Setmana de la mobilitat sostenible i 
celebració del dia sense cotxe
Barcelona va celebrar del 16 al 22 de setembre la Set-
mana de la Mobilitat Sostenible amb activitats a tota la 
ciutat. La celebració d’aquesta setmana posa de ma-
nifest la necessitat de reduir la presència de vehicles 
privats a motor a la ciutat per reduir la contaminació 
ambiental, tant de l’aire com del soroll, a l’hora que 
posa l’accent en recuperar els carrers com a espais per 
al gaudi de la ciutadania.

Dijous 22 de setembre es va celebrar el Dia sense cotxe 
amb els tall d’alguns carrers, com Gran de Gràcia, que 
es van omplir d’activitats escolars, ciclistes. La jornada 
es va celebrar amb la normalitat com a nota dominant 
a tota la ciutat, i amb una reducció del 6,1% i 125.000 
cotxes menys circulant per la ciutat i sense afectacions 
rellevants als transports públics. 
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PARTICIPACIÓ
• Consell de comerç, 3 d’agost

• Consell de la gent gran, 22 de setembre

• Comissions consultives, 26 de setembre

• Audiència Pública, 28 de setembre

• Comissió de Solidaritat, 21 de juliol

Altres espais
• Taula comunitària del Coll, 7 de setembre 

• Taula de treball de Vallcarca, 29 de setembre

• Jornada informativa i de debat sobre la reforma de 
l’avinguda Príncep d’Astúries, 6 d’octubre

• Taula ciutadana Plaça Virreina, 21 de setembre

• Taula ciutadana Plaça Diamant, 28 de setembre

• Taula ciutadana, Plaça del Sol, 29 de setembre

Agenda dels Consells de Barri
• Consell de Barri de la Salut, 17 d’octubre

• Consell de Barri Camp d’en Grassot-Gràcia Nova,  
17 d’octubre

• Consell de Barri Vallcarca i el Penitents, 24 d’octubre

• Consell de Barri El Coll, 26 d’octubre

• Consell de Barri Vila de Gràcia, 2 de novembre

TAST D’AGENDA
Octubre

• Actes celebració del Dia Internacional de la gent gran 
a Gràcia, el 6 i 7 d’octubre

• Cicle Gràcia Riu, 13-23 d’octubre

• Photogenic Festival, 13-27 d’octubre

• Correllengua, 22-23 d’octubre

• Festival Màgicus, 22-24 d’octubre 

• Premis Nit de l’esport, 28 d’octubre

Novembre

• Acte contra la violència masclista, 18 de novembre

• Gràcia Llegeix, 1r festival de literatura, del 18 al 20 
de novembre

• Cicle Coll Fantasy al Centre cívic El Coll-La Brugue-
ra, del 18- 26 de novembre

• XXIII Setmana Cultural Gràcia amb els refugiats, al 
Centre cívic de la Sedeta, del 21 al 27 de novembre
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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


