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Consell Plenari del Districte de Gràcia 

Diumenge 1 d’octubre, la ciutat 
de Barcelona va viure una situació 
excepcional per la convocatòria d’un 
referèndum per part de la Generalitat 
de Catalunya. En el transcurs de les 
mobilitzacions ciutadanes, de caire 
pacífic i no-violent, es van produir tota 
una sèrie d’intervencions per part de la 
Guàrdia Civil i de la Policia Nacional que 
van provocar centenars de ferits.

Atenció a les víctimes

Arran d’aquests fets l’Ajuntament de 
Barcelona va activar els mecanismes 
necessaris perquè les persones que es 
van sentir agredides poguessin denunciar 
els abusos al jutjat.

Amb l’objectiu que la ciutadania faciliti 
imatges, gravacions o altres proves 
d’agressions policials, es va habilitar 
l’adreça electrònica victimes1oct@
bcn.cat. També es va reforçar fins al 
20 d’octubre el servei de l’oficina per la 
No-Discriminació (OND) i el SAIDAVI, el 
sistema de defensa de drets amb què 
treballen junts el consistori i el Centre per 
la Defensa dels Drets Humans (IRIDIA).
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Mobilitzacions a Gràcia

Des de primera hora del matí ja es 
podien veure cues de persones que 
esperaven que arribés el moment 
d’obrir les portes de les escoles i 
equipaments on estava previst votar. 
A Gràcia a jornada es va desenvolupar 
sense incidents amb una participació 
massiva, però també amb la 
preocupació provocada pels fets que 
estaven succeint a altres punts de la 
ciutat i arreu de Catalunya.

La Taula per la Democràcia, com a 
condemna a aquests fets violents, va 
convocar una aturada el dia següent 
davant les seus dels Ajuntaments i 
de Districtes. A més, l’Ajuntament 
es va sumar a l’aturada general 
del 3 d’octubre. En aquest sentit, 
es van suspendre tots els actes 
institucionals previstos, i es van 
tancar els serveis i les instal·lacions 
no essencials per al funcionament de 
la ciutat. La convocatòria va comptar 
amb una participació massiva.

L’ATEMPTAT DE LA 
RAMBLA MARCA  
LA FESTA MAJOR  
DEL BICENTENARI
La Festa Major de Gràcia 2017 va 
quedar alterada per l’atemptat del 
passat 17 d’agost a les Rambles 
de Barcelona. Per motius de 
seguretat i de solidaritat amb les 
víctimes, es van suspendre fins 
el dia 21 els actes institucionals, 
actes amb gran assistència de 
públic com la jornada castellera 
o el correfoc i els concerts de 
nit. Només es van mantenir les 
activitats familiars, les internes 
dels carrers i les de petit format. 
Des del primer moment, la 
comprensió i solidaritat entre 
organitzadors i participants 
va ser clau per a la gestió dels 
esdeveniments. El districte i la 
Fundació de Festa Major de Gràcia 
van condemnar enèrgicament 
els fets i van expressar el condol 
i suport a les víctimes i als seus 
familiars i amics. Les festes es 
van tancar el 21 d’agost amb el 
lliurament de premis als carrers 
guarnits. Aquest any el primer 
premi va recaure en la Travessia 
de Sant Antoni, amb la seva 
recreació de poble pirinenc d’alta 
muntanya, mentre que el segon 
i el tercer premi d’honor van ser 
per Joan Blanques de Baix de Tot i 
Jesús respectivament.

L’acte va començar de manera 
emotiva amb la lectura d’un 
manifest conjunt a càrrec 
del regidor i del president del 
Districte, un minut de silenci i el 
llançament simbòlic de globus 
blancs que van fer 15 nens en 
homenatge i record a les víctimes 
dels atemptats. En l’acte també 
van participar la presidenta 
de la Fundació Festa Major i 
l’alcaldessa de la ciutat. Enguany 
el concurs de guarniments va 
comptar amb la participació 
de 22 carrers i places, i s’hi van 
presentar 46 balcons i portalades. 



DESTACADES

Gràcia es suma al dia 
sense cotxes 

INICI DEL CURS ESCOLAR 
El passat 12 de setembre es va donar el 
tret de sortida al curs escolar 2017-2018. 
Al districte de Gràcia es van matricular un 
total de 12.052 alumnes (sense comptar 
batxillerat), 290 més que el curs anterior. 
Per cicles, a infantil s’hi van matricular 
3.020 alumnes, a primària ho van fer 
5.977 alumnes i a l’ESO, 3.055. Aquest 
nou curs Gràcia estrena nova escola amb 
seu provisional al carrer Encarnació i amb 
dues línies d’ alumnes de P-3.

EN MARXA ELS PROJECTES DELS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
Alguns dels projectes aprovats dins 
dels pressupostos participatius ja han 
començat a posar-se en marxa. En l’àmbit 
de dones i diversitat sexual, ja s’han 
fet les primeres trobades del projecte 
“Passejant amb mirada de dona”, per 
observar l’espai públic amb mirada de 
gènere i proposar-ne millores i s’han 
organitzat fins al novembre els “Espais 
de trobada per a grans dones”. En l’àmbit 
de l’economia social i solidària, fins a 
desembre hi ha organitzades un seguit 
de rutes, xerrades, formacions i moltes 
altres activitats sobre el tema. Dins del 
foment de la cultura, s’han engegat els 
projectes “ Laboratori d’arts escèniques” 
i “Fes barris”, als barris de La Salut, 
Vallcarca i el Coll.

25 ANYS DEL CENTRE CÍVIC  
EL COLL-LA BRUGUERA 
La lluita veïnal va ser clau per habilitar 
i aconseguir que l’antiga editorial 
Bruguera es convertís en un centre 
cívic i un equipament de referència per 
a la dinamització del barri. El centre ha 
celebrat els seus 25 anys amb un munt 
d’activitats, i ha posat en marxa el web 
doc “La bruguera, una història de la 
classe obrera”, en el marc del projecte 
de recuperació de la memòria històrica.

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA 
A GRÀCIA
El mes d’octubre comença l’activitat 
Aula d’extensió universitària a Gràcia, 
una associació sociocultural per a la 
promoció i difusió de la cultura a nivell 
universitari, entre persones de més 
55 anys. El programa Aula de Gràcia 
està vinculada a la UPC, i ofereix 5 
conferències aquest trimestre, i 17 en 
la modalitat de curs complert.

Alguns carrers de Gràcia es van tallar 
al trànsit i es van omplir de jocs i 
activitats durant el Dia sense cotxes, 
el passat 22 de setembre. Escoles i 
equipaments van omplir els carrers 
amb activitats escolars, lúdiques i 
altres accions de mobilitat sostenible. 
A més, el carrer Gran de Gràcia es va 
tallar durant tot el dia i només hi van 
poder circular busos, taxis i bicicletes. 
La mobilitat sostenible és una 
prioritat per a l’Ajuntament. En aquest 
sentit, el passat 13 de setembre va 
tenir lloc a la seu del districte una 
sessió informativa oberta a tots els 
veïns i veïnes sobre les millores a la 
xarxa de carrils bici i de bus a Gràcia. 
L’objectiu és dotar a la ciutat d’una 
infraestructura ciclista que asseguri 
un espai en convivència amb els 
diversos modes de desplaçament.

El districte de Gràcia ha impulsat 
la Mesura de Govern “Promoció per 
a l’envelliment actiu a Gràcia” per 
desplegar estratègies pro-actives que 
facilitin la promoció de la participació 
de les persones grans com a ciutadans 
actius en les polítiques locals i, per 
promoure i donar suport als projectes 
i serveis de prevenció i atenció 
social necessaris en situacions de 
vulnerabilitat social i/o dependència.  

Envelliment actiu a Gràcia
La mesura es desenvolupa segons els 
següents valors: una necessitat de 
canvi en la percepció del concepte de 
vellesa, en la transversalitat de les 
accions, en la intergeneracionalitat, 
en el barri com a principal entorn 
de vida comunitària, i en la 
interculturalitat com a reconeixement 
a la diversitat. Al districte la població 
major de 65 anys representa el 21,9 % 
dels seus habitants.

Jornades Participatives per a la redefinició 
del Pla urbanístic de Vallcarca 
Entre els mesos d’octubre i novembre 
del 2017 es duran a terme les Jornades 
participatives de redefinició del pla 
urbanístic de Vallcarca. L’objectiu 
és promoure un procés de discussió 
col·lectiva a partir de la pro posta 
guanyadora del concurs d’idees que va 

tenir lloc el 2016. El resultat es plasmarà 
en la modificació del planejament vigent. 
Les jornades tindran lloc els dijous a les 
18 h i fins a les 20.30 h a la sala d’actes de 
l’Escola Rius i Taulet (pl.Lesseps 19), els 
dies 19 d’octubre, 9 i 23 de novembre.



ACTIVITATS

Dia Mundial de la Gent Gran 
El districte va organitzar diversos 
actes el 28 de setembre per celebrar  
el Dia Internacional de la Gent Gran,  
l’1 d’octubre.

Festa del comerç al carrer 
Més de 650 botigues de Gràcia van sortir 
al carrer el 7 d’octubre per celebrar la 
Festa del Comerç. Com cada any va tenir 
lloc la Festa Infantil de l’Esport, amb la 
participació de les entitats esportives de 
Gràcia. La festa va coincidir també amb la 
Pacificació del carrer Gran.

Festival LEM de músiques 
experimentals! 
Des del 28 de setembre i durant 
un mes, diferents espais de Gràcia 
acullen 27 activitats dins del festival 
de músiques experimentals LEM.

El Banc del Consell d’Europa (CEB) 
ha aprovat finançar amb 59 M € la 
construcció de 2.322 habitatges 
de lloguer social. Aquesta operació 
cobreix un 23% del cost dels 
projectes de 26 promocions de 
pisos que preveu el Pla pel dret a 
l’habitatge 2016-2025, destinades 
a cobrir les necessitats d’habitatge 
de persones amb ingressos baixos 
o de més de 65 anys.

Més finançament europeu 
per a habitatge social

L’ Ajuntament de Barcelona 
ha posat en marxa el concurs 
de cobertes verdes, una 
iniciativa per aconseguir 10 
nous terrats verds i difondre 
els seus beneficis, tant per a 
la ciutat com per als edificis a 
on se situïn. El 13 de novembre 
serà la data límit per presentar 
les propostes per a la fase de 
preselecció, on s’escolliran 
50 propostes. D’aquests 50 
projectes, s’escolliran 10 
propostes finalistes, que rebran 
una subvenció de fins al 75% del 
cost de les actuacions i estudis 
tècnics necessaris.

Oberta la convocatòria 
per al concurs de 
cobertes verdes 

1a Jornada d’Educació al Coll 

El passat 30 de setembre, el Centre 
Cívic del Coll-La Bruguera va acollir 
la 1a Jornada d’Educació del Coll, 
impulsada per la Taula comunitària 
d’Educació i amb una programació 
pensada per a tots els públics. Es 
van fer 13 sessions dinamitzades per 
professionals i dividides segons l’edat.

Festival Gràcia llegeix 

Gràcia va celebrar la segona edició 
del Festival Gràcia Llegeix els dies 
6, 7 i 8 d’octubre amb trobades amb 
autors, concerts, recitals de poesia, 
taules rodones i activitats diverses 
per als més menuts.

Primer mercat agroecològic  
a Vallcarca 
El passat 16 de setembre es va fer el 
primer mercat agroecològic de Vallcarca, 
Fem Mercat, amb venda de productes  
i activitats per a tots els públics. 

Festa Major de la Salut 
El barri de la Salut va celebrar la seva 
Festa Major del 6 a l’11 de setembre 
amb activitats infantils, tornejos, 
cultura popular, festa jove... 

Festa Major de Vallcarca 
Del 7 al 10 de setembre es va celebrar 
la Festa Major de Vallcarca, amb 
diferents propostes i activitats.

60 anys del mercat de l’Estrella 
El 30 de setembre el Mercat de l’Estrella 
va celebrar els seus 60 anys amb un 
munt d’activitats i amb vals de 60 € per 
als qui fessin 60 anys el mes passat.

De les 17.000 persones 
refugiades que l’Estat espanyol 
es va comprometre a acollir, 
només n’ha arribat 1 de cada 
10. La xarxa de ciutats refugi, 
que treballa activament per 
l’acollida de persones que 
busquen refugi, ho ha denunciat 
al Congrés dels Diputats.

Denúncia conjunta de 
les ciutats refugi per 
l’incompliment de l’Estat

Les ofertes de feina gestionades 
per Barcelona Activa establiran 
un mínim de 1.000 euros de 
salari i sis mesos de durada. El 
protocol persegueix garantir una 
ocupació de qualitat, de la qual 
les empreses municipals n’han 
de ser el principal exemple.

Nou protocol per un 
mercat laboral més digne

BREUS
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ESPAI PÚBLIC

Festa del gat a Gràcia 
14 d’octubre. De 10 a 21 h
Pl. Diamant 

Correfoc Tabalada
14 d’octubre. De 20.30 a 22.30 h
Diferents itineraris de la Vila.

Festival Gràcia Riu
del 19 al 29 d’octubre
Diversos espais

Jornada ‘Apostant pel  
finançament alternatiu’
19 d’octubre. 18 h
La Violeta 

Festival d’arquitectura 48 h 
Open House
21 i 22 d’octubre
Diversos espais

Tallers oberts a Gràcia
21 i 22 d’octubre
Diversos espais

ACTIVITATS

AGENDA

Jornades Redefinició del Pla 
urbanístic de Vallcarca
19 d’octubre, 9 de novembre 
i 23 de novembre 
Escola Rius i Taulet

Audiència Pública
8 de novembre

Consell de Dones
26 d’octubre

Consell Plenari
5 de desembre

PARTICIPACIÓ

“Aprendre a mirar. Trencant  
murs invisibles” 
Del 18 de de setembre  
a l’1 de novembre 
Espai Jove La Fontana

“Exposició guanyadors del 
Concurs de Pintura pg. Sant Joan”  
Del 15 al 30 de setembre 
Centre cívic La Sedeta

Exposició del Concurs de 
Fotografies de la Festa Major 
Del 10 al 24 de novembre 
Sala d’actes Districte

Exposició sobre la llengua romaní 
Del 30 d’octubre al 6 de novembre 
Sala d’actes Districte

Exposició sobre el Dia 
Internacional de les Persones  
amb Discapacitat 
Del 28 de novembre al 10  
de desembre 
Sala d’actes Districte

EXPOSICIONSLliurament Premis Nit de l’Esport  
25 d’octubre 
Sala d’actes Centre cívic  
La Sedeta

Circuit d’arts al carrer. Fes barris
21 i 22 d’octubre
Vallcarca
28 i 29 d’octubre
El Coll

LEM, 22a edició del cicle  de música 
experimental
Fins al 28 d’octubre 
Diversos espais.

Laboratori d’Arts escèniques  
per a joves de 12 a 18 anys
D’octubre a desembre
Vallcarca, El Coll, La Salut

Pacificació c. Gran de Gràcia
4 de novembre i 2 de desembre.  
De 17 a 21 h

Lliurament dels premis del Concurs 
de Fotografia de Festa Major
9 novembre
Sala actes Districte

Diada Castellera 
12 de novembre 
Pl. Vila de Gràcia

XXIII Setmana Cultural  
de Gràcia amb l’Irak
Del 20 al 26 de novembre
Centre cívic la Sedeta

Obres per fer una Via Augusta 
més amable
Durant aquest estiu s’han fet obres 
per millorar Via Augusta, entre 
Travessera de Gràcia i Diagonal. A la 
rambla central, s’hi ha instal·lat nou 
mobiliari urbà, i s’han ampliat els 
escocells. A la calçada s’ha renovat el 
paviment amb asfalt sonoreductor per 
disminuir la contaminació acústica, i 
s’hi ha incorporat un carril bus. 

Jardineres per a les escales  
de la plaça del Sol

Del 18 al 22 de setembre es van dur a 
terme els treballs d’instal·lació de les 
jardineres a les escales de la Plaça del 
Sol d’acord amb les aportacions del 
veïnat en el marc de la taula ciutadana 
per la millora de la convivencia i la 
reducció del soroll en aquesta plaça. 

Carril bici Esteve Terradas

Ja han començat les obres 
d’implantació d’un carril bicicleta 
bidireccional al carrer Esteve Terradas 
a la calçada costat Llobregat al 
costat de la mitjana, des de l’avinguda 
Vallcarca fins el carrer Josefa Rosich, 
i un carril inscrit en convivència als 
carrers Josefa Rosich, Otília Castellví 
i Ca l’Alegre. També es faran els 
treballs de senyalització horitzontal. 

Els dies 28 i 29 es van fer les obres de 
reforç de tot el ferm del carrer Anna 
Piferrer, entre el passeig de la Vall 
d’Hebron i l’avinguda Vallcarca.

Asfaltat al carrer Anna Piferrer

La plaça de la Virreina substitueix la 
lluminària per una nova il·luminació amb 
tecnologia LED. Aquesta substitució 
s’emmarca en el nou Pla d’Il·luminació 
de la Ciutat, que estableix criteris per  
millorar-ne el nivell lumínic, la uniformitat 
i l’eficiència energètica, adaptant-lo a l’ús 
dels espais, tenint en compte la seva funció 
social, la importància per a l’activitat de 
la ciutat, i cuidant la seva vinculació a 
les percepcions de seguretat, qualitat de 
l’espai públic i confort per als ciutadans.

Canvi d’enllumenat de la Plaça 
de la Virreina

Obres d’urbanització del c. 
Maignon-Jardins Menéndez y Pelayo
Han començat les obres del tram del carrer 
Maignon i els Jardins de Menéndez i Pelayo. 
L’obra preveu una plataforma única que 
en arribar als jardins es convertirà en una 
placeta de benvinguda i accés als jardins.


