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Consell Plenari del Districte de Gràcia

1 de març de 2017 

CONSELL PLENARI 

Ordre del dia:

A. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

B. PART INFORMATIVA

B.1 Despatx d’ofici

B.2 Mesures de Govern
B.2.1 Mesura de Govern Pla de dinamització comercial de la Vila de 
Gràcia.

B.3. Informes
B.3.1. Informe del regidor
B.3.2 Informe sobre les actuacions realitzades per fer front a les 
emergències socials al Districte de Gràcia.

C. PART DECISÒRIA

C.1 Propostes d’acord

D. PART D’IMPULS I CONTROL

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS 

n Més escola pública de proximitat  
a Gràcia
El proper mes de setembre entrarà en funciona·
ment una nova escola pública d’Educació Infantil 
i Primària a la Vila de Gràcia. Així ho va aprovar 
el Consorci d’Educació de Barcelona atenent a la 
creixent demanda d’escola pública per part de les 
famílies i a llurs reivindicacions per la manca de 
suficients places públiques al barri. La nova esco·
la s’instal·larà provisionalment en mòduls i comp·
tarà amb dues aules de P3.

Paral·lelament, el Districte, després d’una exhausti·
va cerca i d’analitzar diverses possibilitats, ha posat 
a disposició del Consorci d’Educació un solar per a 
la futura construcció de l’Institut Vallcarca, concre·
tament als Jardins del Doctor Comas i Llaberia, ja 
qualificat d’equipament. Ara s’està a l’espera de la 
conformitat per part del Consorci, de l’inici del pro·
jecte constructiu, del calendari i del corresponent 
pressupost per part del Departament d’Ensenya·
ment de la Generalitat de Catalunya.

L’educació pública de qualitat i de proximitat és 
una prioritat d’aquest Ajuntament i es treballa 
activament en el marc del Consorci d’Educació 
per respondre a les demandes de les famílies i 
avançar en un sistema equitatiu i de qualitat ca·
paç d’atendre la diversitat de tots i cadascun dels 
alumnes, i de compensar, mitjançant l’educació, 
les desigualtats.
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ACTIVITATS DESTACADES

n Decidim Gràcia

En el marc dels pressu·
postos participatius de 
2017 el Districte de Grà·
cia va iniciar un procés 
de coproducció de pro·
jectes amb la ciutadania. 
Una prova pilot dotada 
d’un pressupost total de 
150.000 euros per trobar 
fórmules encaminades a 
coproduir polítiques pú·
bliques. 

Ha estat un treball col·
lectiu de veïns, veïnes i 

entitats en diferents taules de coproducció reunits du·
rant dos mesos per debatre, consensuar i definir les 
propostes amb un resultat de 14 projectes definits en 
els tres àmbits: el foment de la cultura als barris del Coll, 
Vallcarca i Els Penitents i La Salut; les Dones, feminis·
mes i diversitat sexual i l’Economia social i solidària. 

Realitzada la primera i la segona fase del procés amb 
la coproducció dels projectes i l’anàlisi i viabilitat de les 
propostes, del 8 al 26 de febrer es va obrir el període 
de votació al conjunt del veïnat de Gràcia, de forma on-
line o presencialment a la seu del Districte o al punt de 
votació mòbil que va fer 15 sortides per carrers, parcs i 
places dels barris de Gràcia.

Properament s’anunciaran els projectes més votats 
que seran els que s’executaran per part del Districte al 
llarg d’aquest 2017. El treball col·lectiu continuarà amb 
la creació d’una comissió que farà el seu seguiment.

n La plaça de les Dones del 36 romandrà 
oberta definitivament

La plaça de les Dones del 36, entre els carrers de San·
ta Àgata i el Torrent de l’Olla, restarà oberta durant tot 
el dia. La mesura s’avaluarà periòdicament per fer un 
seguiment dels usos i la convivència en aquest indret.  
La decisió s’ha pres desprès de fer una anàlisi de la 

dinàmica de la plaça durant les diferents franges del dia.  
L’equip d’agents cívics, que ha fet l’estudi, conclou 
que no s’observa, en general, un mal ús de l’espai pú·
blic i que s’hi desenvolupen diferents activitats amb 
un alt grau de convivència, una dada que també ha 
corroborat la Guàrdia Urbana del districte.

La inauguració d’aquesta plaça, l’any 2009, va generar 
un debat intens per la decisió de posar·hi unes portes 
de ferro, situades als dos accessos de la plaça, que al 
capvespre quedaven tancades.

n Comença la campanya retirada plaques 
franquistes

Gràcia ha començat aquest dilluns a retirar totes les 
plaques d’habitatge franquistes que encara avui dia es 
conserven en edificis construïts durant la dictadura. Es 
tracta de la fase fi nal de la feina feta els últims mesos 
pel Districte per localitzar i classificar aquest tipus de 
simbologia franquista present a la via pública, la gran 
majoria a façanes d’habitatges privats, i procedir a eli·
minar·la.

La retirada s’ha posat en marxa després que s’hagi 
elaborat un cens per identificar·les i s’hagi avisat per 
carta a les comunitats de propietaris de la voluntat 
d’eliminar·les. A més, el Districte es farà càrrec dels 
costos d’eliminar·les i d’arranjar l’espai on estaven 
col·locades.

n Nou servei de bus entre l’Hospital del 
Mar i l’Hospital de l’Esperança 
El servei gratuït que unia l’Hospital del Mar i l’Hospi·
tal de l’Esperança, des del 9 de gener ha passat a ser 
permanent fins que acabin les obres d’adequació de la 
rehabilitació del Centre Fòrum i d’ampliació de l’Hospi·
tal del Mar. 

El govern municipal va prendre la decisió de donar 
aquest servei, a instància del veïnat, per minimitzar les 
dificultats de desplaçament dels pacients de Ciutat 
Vella i de Sant Martí, que s’han de traslladar fins als 
consultoris de determinades especialitats a l’hospital 
de l’Esperança, situat al c. Sant Josep de la Muntanya, 
al detectar un gran nombre de persones d’edat avan·
çada o amb problemes de mobilitat. S’ha constatat la 
viabilitat i utilitat d’aquest servei al comprovar que hi ha 
diàriament 80 persones que l’utilitzen.
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n Gràcia té un nou servei per a la defensa 
dels drets energètics

L’Oficina de l’habitatge del Districte al c. Francisco Gi·
ner, 14 ha acollit aquest punt d’assessorament energè·
tic per garantir que les persones mantinguin els serveis 
de llum, aigua i gas. 

És un servei públic que ofereix informació sobre com 
reduir els sobre costos, millorar l’eficiència energètica i 
entendre millor la factura. Aquest servei neix amb l’ob·
jectiu d’informar i apoderar la ciutadania sobre els drets 
que garanteix la Llei 24/2015, que obliga les companyi·
es subministradores a mantenir el servei a les persones 
vulnerables. A la ciutat s’han implantat 10 punts d’in·
formació, un a cada districte, amb la voluntat de que la 
gent conegui i reconegui els seus drets energètics, així 
com les situacions d’abús i d’incompliment de la llei”.

n Pla per crear un servei públic d’habitatge
L’Ajuntament ha creat un servei públic d’habitatge a 
través del nou Pla pel dret a l’habitatge (2016·2025). 
Aquest nou pla, estableix un nou paradigma ja que 
planteja l’habitatge com un bé d’interès general, i plani·
fica tot un conjunt de polítiques en la línia de garantir·ne 
la funció social. En aquest sentit, el servei fomenta el 
dret a l’habitatge i sobretot assessora les famílies en 
la protecció d’aquest dret fonamental. El document és 
fruit d’un llarg procés de debat amb les entitats i els 
grups municipals.

El Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016·2025 té 
una dotació pressupostària municipal de 1.666 milions 
d’euros. 

Es calcula que les polítiques derivades d’aquest pla ge·
neraran al voltant de 29.000 llocs de treball vinculats 
principalment als ajuts a la rehabilitació i a les noves 
promocions.  A més a més, es donarà feina a persones 
participants en els programes d’inserció laboral de Bar·
celona Activa.

n Es dóna tràmit al Pla d’allotjaments 
turístics
La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat ha iniciat 
el tràmit de l’aprovació definitiva del Pla Especial Ur·
banístic d’Allotjaments Turístics (PEUAT), la normativa 
que neix per fer compatibles els allotjaments turístics 
de la ciutat amb un model urbà sostenible basat en la 
garantia de drets fonamentals i la millora de la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes. Barcelona avança, doncs, 
per disposar per primera vegada d’una regulació espe·
cífica que posa condicions a l’obertura de nous hotels i 
allotjame nts a nivell de tot el territori. 

n Campanya per a la millora de la neteja 
de carres i places

ÀREES D’ESBARJO PER A GOSSOS 
A GRÀCIA

PER A MÉS INFORMACIÓ:
TELÈFON DEL CIVISME 

900 226 226

ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana
twitter.com/BCN_Ecologia

#neteja

La campanya s’ha iniciat 
aquest mes de febrer i 
durarà fins al gener de 
l’any que ve. Són 100 in·
formadors, 80 per donar 
informació al veïnat i 20 
que s’adrecen als comer·
ços i als turistes. L’objec·
tiu és sensibilitzar sobre 
com reduir la generació 
de residus i millorar la ne·
teja dels carrers de la ciu·
tat. La campanya té un 
pressupost de 4 milions 
d’euros, que provenen 

del paquet de comunicació previst en el contracte de 
recollida de residus. Pel que fa al nostre Districte, Grà·
cia compta amb 8 informadors adreçats a la campanya 
de millora de la neteja i 2 informadors per als comerços. 

n Nova convocatòria subvencions
El 2 de febrer va finalitzar el termini de presentació de la 
convocatòria general de subvencions 2017. El districte 
ha rebut 205 sol·licituds que es troben en procés de 
valoració tècnica. Es preveu que al mes d’abril estigui 
la resolució provisional d’atorgament.

L’import de la convocatòria pel Districte de Gràcia és 
de 249.000 €, el mateix import que l’any passat. Pel 
que fa a les convocatòries de subvencions per a acti·
vitats, projectes i serveis de l’àmbit de cultura, aquest 
any com a novetat a l’àmbit de cultura es poden fer 
projectes d’una durada inferior a un mes.

Aquesta convocatòria inclourà els projectes que es  
realitzen de gener a juny. Durant el mes d’abril es publi·
carà una 2a convocatòria per a projectes puntuals (de 
durada inferior a un mes) que es desenvolupin de juliol 
a desembre. Paral·lelament a la convocatòria ordinària 
de projectes anuals, s’ha publicat una convocatòria per 
a projectes amb durada plurianual (amb una durada su·
perior als 12 mesos i fins a 36 mesos).



4

n Seguiment informatiu del Pla d’usos al 
web del Districte
Una de les novetats del nou pla d’usos de Gràcia és la 
incorporació de mesures de seguiment i control de les 
activitats amb més impacte en el territori, amb l’objec·
tiu de fer seguiment de l’evolució del pla i de millorar 
la transparència i la informació. El propi Pla, en la dis·
posició addicional segona, preveu la creació d’un cens 
de les activitats de major impacte que, alhora, configura 
la densitat màxima admissible en determinades zones i 
emplaça a la seva actualització i difusió a través del web. 

Des de fa una setmana el cens ja es pot consultar i 
descarregar·se en diferents formats, així com el qua·
dre resum del nombre màxim d’establiments actualit·
zat. També es poden trobar altres informacions com la 
versió íntegra –text refós· del pla d’usos, els plànols de 
zonificació etc. 

D’altra banda, s’ha editat un fulletó informatiu sobre el 
pla d’usos per afavorir la seva divulgació, que es podrà 
trobar a l’oficina d’informació ciutadana, i als serveis 
tècnics del Districte, entre d’altres, i en versió digital al 
mateix web.

AGENDA SOCIAL

n Xerrades de la xarxa 0-3

La Xarxa 0-3 Gràcia ha organitzat aquest cicle amb 
les escoles bressol municipals i els serveis de salut, els 
serveis socials i altres entitats i organitzacions del terri·
tori sobre temes de la petita infància. “Per una infància 
més segura” i “Límits i vincles: ingredients necessaris 
per créixer” han estat les dos primeres xerrades del ci·
cle. Les altres quatre resten previstes fins el 15 de juny.

La Xarxa 0-3 Gràcia organitza un cicle de xerrades:

TEMES DE LA PETITA INFÀNCIA

26 de gener de 2017 a les 17.45 h

“Per una infància més segura”
A càrrec del CAP Larrard

a l’EBM Gràcia
C. Maignon, 2

23 de febrer de 2017 a les 17.45 h

“Límits i vincles. Ingredients
necessaris per créixer”

A càrrec de CDIAP Fundació Eulàlia Torres de Bea
a l’EBM Enxaneta

C. Jaén, 22

30 de març de 2017 a les 17.45 h

“Què expressen les emocions?
Escoltar i acompanyar a l’infant”
A càrrec de les EBM del districte de Gràcia

a l’EBM Trencadís
Travessera de Dalt, 92-98

24 d’abril de 2017 a les 17.45 h

“Claus per una alimentació saludable”
A càrrec del CAP Vallcarca

a l’EBM Galatea
Av. Vallcarca, 229

25 de maig de 2017 a les 17.45 h

“Juguem junts? Construïm vincles”
A càrrec dels serveis socials del districte de Gràcia

a l’EBM Caspolino
C. Neptú, 12

15 de juny de 2017 a les 17.45 h

“Convidats a créixer amb ells”
A càrrec de l’Associació YMCA

a l’EBM Sant Medir
C. Santa Rosa, 7

Organitza:

Amb el suport de:

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Xerrades-Petita-Infància-DINA3-impremta.pdf   2   21/2/17   10:32

n Programa formatiu per a les entitats 
professionals culturals de Gràcia
Després de la bona acollida de la 1a edició, el 15 
de febrer va finalitzar el termini de preinscripció per  
posar en marxa la 2a Edició del Programa Formatiu 
per a les Entitats Professionals Culturals de Gràcia, en 
col·laboració amb Barcelona Activa i amb el suport de 
l’Associació de Professionals de la Gestió Cultural de 
Catalunya. El programa s’estructura en 5 mòduls i té un 
total de 45 hores formatives. 

n XXX Edició del Tradicionàrius 

El festival de música folk de referencia al país i a tots els 
territoris de parla i cultura catalana arriba a la seva 30a 
edició amb una salut de ferro i per celebrar·ho allarga la 
programació fins el 23 de juny. El Centre Artesà Tradici·
onàrius, és el punt neuràlgic d’una edició molt especial 
que recull el bo i millor de l’escena folk actual amb més 
d’un centenar d’activitats i més de 500 artistes d’ar·
reu del món. Compta amb 48 concerts i 14 balls folk 
amb grups emergents i grups de llarga trajectòria, un 
30% són grups internacionals i de la península Ibèrica, 
mentre que el 70% restant són grups de Catalunya, Les 
Illes, La Vall d’Aran i el País Valencià.

n 25 anys de Foguerons de Sa Pobla a 
Gràcia

El darrer cap de setmana de gener es va celebrar la fes·
ta dels Foguerons de Sant Antoni de Sa Pobla a Gràcia 
que ja ha arribat a la seva 25à edició. La principal nove·
tat d’aquesta edició ha estat el viatge previ d’una dele·
gació de 580 graciencs i gracienques representants de 
les diferents entitats van participar en una gran trobada 
de cultura popular a Sa Pobla el dissabte 14 de gener. 
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Aquesta  festa   mallorquina centrada en la cultura po·
pular i la gastronomia de l’illa ha arrelat plenament al 
barri de Gràcia i cada vegada s’amplia la participació 
de les entitats gracienques i els escenaris on s’implan·
ten foguerons. Com cada any s’ha coordinat els serveis 
municipals per garantir la normalitat de la vida veïnal, la 
seva seguretat i la sostenibilitat de la festa.

Entre les diferents activitats i exposicions, va tenir lloc 
una recepció institucional, presidida pel regidor de Grà·
cia i el president del Districte per donar la benvinguda i 
acollir a la delegació del govern balear. 

n 4a Passejada en roda petita per Gràcia
El matí del diumenge 19 de febrer, més de 200 persones 
van sortir a recórrer els 3,5 km de carrers de la Vila de 
Gràcia amb bicicletes, patins, patinets, monopatins… 
per donar a conèixer aquesta malaltia minoritària que 
és la Síndrome X Fràgil.

El Col·legi La Salle Gràcia i l’Associació Catalana Sín·
drome X Fràgil (ACSXF) van organitzar aquesta quarta 
Passejada en Roda Petita. 

n Sant Medir 2017
En l’acte que es va cele·
brar el dia 22 de gener a 
Can Musons es va donar 
a conèixer el cartell gua·
nyador del premi de la 
festa de Sant Medir 2017. 
El guanyador ha estat 
Juan Diego Ingelmo.

El diumenge 19 de febrer, 
el cor de noies Cantabile 
va cantar el pregó en un 
matí festiu amb passeja·
da a cavall, tallers infan·
tils de jocs i manualitats 
amb bastoners, gegants 
i trabucaires. Al balcó de 
la seu del Districte va tenir 

lloc l’acte de col·locació de les 25 banderes de les co·
lles i la de la Federació. Posteriorment, a la sala d’actes 
es va fer un homenatge pels 100 anys de la Colla La Lli·
bertat Gracienca i es va celebrar el tradicional acte de 
reconeixement a les Colles de Sant Medir, presidida pel 
regidor del districte, Eloi Badia, el president del Consell, 
Gerard Ardanuy i el president de la Federació de Colles 
de Sant Medir, Josep Antoni Torralba.

Divendres 3 de març els carrers i les places s’ompliran 
de cercaviles de les colles de Sant Medir on els romeus 
i romeves, els carros i els cavalls, les bandes, el taba·
lers i les batucades faran possible la festa Dolça.

n Carnaval a Gràcia
Del 23 al 26 de febrer va tenir lloc la celebració del 
carnaval de Gràcia als diferents barris i amb activitats 
d’allò més variades. Balls de carnaval per gent gran als 
centres cívics del Coll i la Sedeta; espectacles, rues i 

animació infantil per als 
menuts de casa; concurs 
de truites i degustació de 
botifarra d’ou i parades dis·
fressades als mercats de 
Gràcia; correfoc i tabalada; 
tallers i desfilada de disfres·
ses a L’Espai Jove La Fon·
tana; música i festa al Parc 
de la Creueta del Coll.

Dissabte 25 de febrer van 
tenir lloc les diferents rues 
de carnaval, la Plaça de la 
Sedeta va congregar moltes 

famílies disfressades en un festa molt participativa, la 
Rua de la Vila va recórrer els carrers fins arribar a la 
plaça de la Vila on el Rei Carnestoltes va llegir el Ban 
de Carnaval i els barri del Coll va tornar a organitzar la 
tabalada i Carnafoc. 

n L’escola Turó del Cargol rep el Premi 
Participa 2016
El pressupost de l’Escola Turó del Cargol, del barri de la 
Salut, elaborat de manera conjunta per pares, alumnes, 
professors i la direcció del centre, ha merescut el Premi 
Participa, que atorga la Generalitat. Es va fer entrega 
del premi en un acte en què els joves van explicar les 
seves aportacions a la iniciativa. 

n Exposició V Concurs Fotografia Gràcia 
Solidària

Del 6 al 17 de febrer va tenir lloc la inauguració de l’ex·
posició i el lliurament de premis del V Concurs de Fo·
tografia Gràcia Solidària a la seu del districte. Gràcia 
Solidària és una entitat formada per 16 ONGs del dis·
tricte arrelades al barri que treballen diàriament per fer 
un món més just entre les persones i pobles del món.

n El CC La Sedeta organitza l’exposició 
dones del 36
L’exposició es va inaugurar el 27 de fe·
brer al Centre cívic La Sedeta. Ha estat 
un reconeixement a les dones que l’any 
1997, amb motiu del Premi 8 de Març 
Maria Aurèlia Capmany, van elaborar 
un projecte de recuperació de memò·
ria històrica sobre la vida de les dones 
anònimes a la Guerra Civil. 
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Fins el 16 de març es pot veure aquesta mostra  
d’imatges i textos sobre la vida d’aquestes dones que ha  
estat elaborada pel CIRD (Centre per a la Igualtat i  
Recursos per a les Dones).

n Trobada de treballadores de l’antiga 
fàbrica la Sedeta

En el marc del Projecte de recuperació de la memòria 
oral de La Sedeta, el diumenge 12 de febrer es va fer 
una trobada de treballadores i treballadors d’aquesta 
l’antiga fàbrica. 

La jornada va oferir una visita guiada relatant el canvi 
de fàbrica a equipament, desprès de la benvinguda van 
presentar la proposta de creació d’una webdoc sobre 
la història d’un dels primers recintes fabrils d’Europa 
que va ser convertit en equipament públic. L’acte va 
concloure amb una actuació musical. 

n XIX Trofeu Internacional Vila de Gràcia

Va tenir lloc el  dissabte 21 de gener pel matí al pa·
velló del Gràcia Gimnàstic Club, entitat organitzadora 
del trofeu. El Salt Gimnàstic Club va ser el triomfador 
d’aquest premi. La competició va reunir un total de 
41 gimnastes de tretze clubs. Com cada any les par·
ticipants van oferir els nivells més alts de la gimnàs·
tica femenina. Aquest Trofeu compta amb el suport 
del Districte de Gràcia, l’Institut Barcelona Esports, la  
Federació Catalana de Gimnàstica i el Consell Català 
de l’Esport. 

n Neix la Federació de Comerciants de 
Gràcia

El dimecres 22 de febrer va tenir lloc la presentació de 
la Federació Gràcia Comerç formada per una dotzena 
d’associacions de comerciants del Districte. Aquesta 
Federació neix amb l’objectiu de consolidar un espai 
de treball conjunt, promocionar el comerç local i cons·
truir així una identitat pròpia de la Vila de Gràcia des de 
l’àmbit comercial. L’acte va comptar amb la presència 
d’ Eloi Badia, Regidor del Districte de Gràcia, i Mont·
serrat Ballarin, Regidora de Comerç de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

n Nova convocatòria dels XXII Premis Vila 
de Gràcia
Un any més s’han convocat els Premis Vila de Gràcia 
que ja arriben a la seva XXII edició. El termini de pre·
sentació de candidatures finalitza el 20 de març. El Dis·
tricte de Gracia convoca aquest premis per destacar 
l’esforç de persones i entitats gracienques per millorar 
la qualitat de visa dels seus conciutadans en diferents 
àmbits de la seva vida.

ESPAI PÚBLIC 

n Obres de reforma c/Lluís Antúnez 

Les obres es van ini·
ciar el mes de gener, 
i en aquests mo·
ments es desenvo·
lupen els treballs 
inicials per a la paci·
ficació del carrer 
Luis Antúnez. S’hi 
estan executant els 
treballs de demoli·
ció de la calçada i 

de renovació de la xarxa del clavegueram.

n Comença darrera fase de la Travessera 
de Dalt
Actualment s’ha finalitzat la 3a fase de la urbanit· 
zació de la Travessera de Dalt, entre la pl. Lesseps i el 



7

carrer Escorial, amb 
la pavimentació de 
les voreres i l’exe·
cució de la base de 
formigó de la calça·
da del costat mar. El 
trànsit en sentit Be·
sòs circula pel tram 
central, i el trànsit 
en sentit Llobregat 

circula pel costat muntanya, amb 2 carrils per sentit. 

En breu començarà la 4a i darrera fase, amb les obres 
de construcció de la mitjana de la via. També es duran 
a terme la pavimentació de les voreres costat mar, la 
canalització per al sistema de recollida d’escombrari·
es RSU, les canalitzacions soterrades dels serveis, la 
renovació de l’enllumenat i la plantació del nou arbrat. 

n Renovació del clavegueram c. Providència

Les obres de renova·
ció del clavegueram 
avancen segons el 
que estava previst, a 
hores d’ara, els trams 
del carrer comprès 
entre Rabassa i Mas·
sens i entre Massens 
i Vilafranca estan 
acabats a manca de 

la darrera capa d’aglomerat de la calçada. Pel que fa als 
trams compresos entre els carrers Vilafranca i Alzina i 
entre Alzina i Verntallat es troben en fase d’execució i es 
desenvolupen diferents treballs com la col·locació de 
panot o la substitució del clavegueram. 

n Reforma carrer Legalitat

Han finalitzat les 
obres de reurbanit·
zació del carrer Le·
galitat en el tram 
comprès entre els 
carrers Escorial i Ca 
l’Alegre de Dalt. Ac·
tualment s’està tre·
ballant en ambdues 
voreres de Legalitat 
entre Ca l’Alegre de 

Dalt i Secretari Coloma, i en la instal·lació de la base de 
formigó a la calçada.

n Carril bici Trav.Gràcia/Pg. Sant Joan
Finalitzades les obres d’adequació s’ha posat en mar·
xa un nou tram de carril bici de doble sentit a la Tra·
vessera de Gràcia entre el c. d’Escorial i els carrers de 
Bailèn i Joan Blanques. Aquest tram se suma al que va 
des del c. Cartagena fins el c. d’Escorial

n Obres millora als Jardins dels 
Arabescos
Continuen les obres als Jardins dels Arabescos, per 
adequar·lo com a espai enjardinat i zona d’esbarjo 
amb la seva integració als jardins existents, ja s’han 
acabat els nous talussos i la nova explanada del parc, 
s’han format les escales i s’hi han col·locat les geocel·
les. També s’estan consolidant i rehabilitant els dos 
elements arquitectònics.

n Pavimentació Carrer de Cardedeu
Està previst la pavimentació d’aquest carrer entre els 
carrers pg. Mare de Déu del Coll i Veciana, les obres es 
duran a terme durant el mes de març. 

ALTRES PROCESSOS EN MARXA

n Jardins Menéndez y Pelayo
Amb el projecte d’aparcament soterrat finalitzat, en 
aquests moments es redacten les modificacions del 
projecte executiu de l’enjardinament a partir de les 
aportacions veïnals.

n Concurs de serveis de redacció de 
l’avantprojecte del Casal de barri Canals i 
Junyer (antic Consolat de Dinamarca)
Ha finalitzat el termini de presentació de les propostes 
i el concurs es troba en fase de valoració de les matei·
xes per part del jurat.

n Concurs de serveis de redacció de 
l’avantprojecte del Casal de barri Can 
Carol
Han finalitzat les obres de consolidació de l’edifici i a 
hores d’ara ha finalitzat els terminis de presentació de 
les propostes i s’inicien les deliberacions per part del 
jurat.

n Concurs d’Idees per a l’ordenació 
de l’àmbit situat al barri de Vallcarca 
a l’entorn dels carrers de Farigola, de 
Cambrils, de Calendau, de Gustavo Adolfo 
Bécquer i de l‘avinguda i el Viaducte de 
Vallcarca
Ha finalitzat els terminis de presentació de les propos·
tes i s’inicien les deliberacions per part del jurat.

n Sessió participativa avantprojecte 
millora de la plaça Mons
Aquesta sessió participativa amb el veïnat va servir per 
recollir les seves aportacions i incorporar·les en la fase 
inicial de l’avantprojecte. 
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MOBILITAT 

n Canvi sentit dels carrers Berga i Cigne
Els carrers de Berga i Cigne se situen als entorns del 
Mercat de la Llibertat, una zona veïnal i pacificada que 
té molta activitat comercial i flux de persones. 

El Districte, a iniciativa de la Guàrdia Urbana de  
Gràcia, ha impulsat aquesta mesura i a començaments 
d’aquest mes al carrer Cigne es circularà en sentit  
Llobregat·Besós, i al carrer Berga en sentit muntanya·
mar. Darrerament aquests carrers havien vist incre·
mentar el trànsit de vehicles que els travessaven com a 
drecera per accedir a la Via Augusta. Ara, els vehicles 
que vulguin anar direcció Via Augusta ho podran fer, 
com està previst actualment, fent el gir des del c. Gran 
al carrer de Sant Marc. Aquest canvi de sentit té com 
a objectiu recuperar les condicions d’accessibilitat i  
seguretat de la illa de vianants dels entorns del Mercat, 
tal com es va concebre en el seu moment . 

PARTICIPACIÓ 
• Consell de l’esport, 10 de gener

• Comissió de Nomenclàtor, 17 de gener

• Audiència pública, 1 de febrer

• Consell de les dones, 2 de febrer

• Consell rector Casal Cardener, 7 de febrer

• Comissions consultives, 20 de febrer

• Consell de la gent gran, 21 de febrer

ALTRES ESPAIS: 
• Sessió Informativa convocatòria subvencions, 12 de 

gener

• Trobada Alcaldessa amb el veïnat del Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova, 3 febrer

• Sessions de presentació projectes coproduïts amb 
la ciutadania, 9 de febrer

TAST D’AGENDA 

MARÇ
• Sessió informativa nova xarxa de bus octagonal,  

2 de març a la biblioteca Jaume Fuster, 18.30 h

• Sant Medir, 3 de març

• Festa inauguració Pati obert Escola Reina Violant,  
4 de març

• Pacificació carrer Gran de Gràcia, 4 de març, de 17 
a 21 h

• Celebració del 8 de març Dia Internacional de les 
Dones.  
Acte central: 12 de març Plaça de les Dones del 36

• Sessió Informativa campanya preinscripcions als cen·
tres educatius, 9 de març, sala actes Districte 17 i 19 h

• Cicle “En moviment (s).dones de Barcelona. 40 anys 
i més ...1976·2016, 14 de març, 19 h sala exposi· 
cions Districte

• Acte de Presentació de l’Envelat del Bicentenari de 
la Festa Major de Gràcia, 16 de març 19 h sala d’ac·
tes districte 

• Nou cicle xerrades per a persones de més de 55 
anys, 28 març, biblioteca Jaume Fuster, 19 h.

   

T 

Si voleu rebre la convocatòria del plenari  
per correu electrònic, feu·nos·ho saber a través de l’adreça:  

participagracia@bcn.cat

Més informació 
ajuntament.barcelona.cat/gracia

        @bcn_gracia

  @bcn_gracia

        @districtegraciava..


