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Consell Plenari del Districte de Gràcia

4 de maig de 2016 

CONSELL PLENARI 

Ordre del dia:
A. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES

B. PART INFORMATIVA 
B.1. Despatx d’ofici.
B.2. Mesures de Govern

B.2.1.Mesura de Govern per afavorir l’ús ciutadà del carrer Gran de 
Gràcia

B.3. Informes. 
B.3.1. Informe del regidor

C. PART DECISÒRIA 
C.1. Propostes d’acord

C.1.1. APROVAR la proposta d’atorgament de les Medalles d’Honor 
de Barcelona per a l’any 2016.
C.1.2 INFORMAR FAVORABLEMENT la proposta de la Ponència de  
Nomenclàtor de canvi de denominació de la plaça Joan Carles I per la  
denominació de Plaça del Cinc d’Oros.
C1.3 INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del Pla de millora 
urbana per l’ordenació volumètrica de la parcel·la situada a la Travessera del Dalt núm. 97-99, i Modificació 
puntual del PEPPAHA del Districte de Gràcia.

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

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS

n Valoració Campanya participació 
PAM-PAD. #DecidimGràcia
El procés participatiu per a l’elaboració del Pla d’Ac-
tuació Municipal (PAM) ha durat més de 2 mesos i va 
tancar el passat 9 d’abril amb 10.700 propostes. A 
nivell de districte de Gràcia s’han rebut 741 de dife-
rents entitats i col·lectius socials, culturals i veïnals, 
així com de persones a títol individual. 

Ara l’equip de Govern està valorant les propostes re-
budes i estudiant-ne la viabilitat per incorporar-les al 
document final de Pla d’Actuació del Districte (PAD) 
i s’haurà de consensuar amb la resta de grups muni-
cipals per a la seva aprovació definitiva al Ple Muni-
cipal del mes de juliol.

A més, continuem amb diferents processos per a la 
definició de la Gràcia què volem conjuntament amb 
el veïnat i els agents implicats com ara la reforma del 
mercat de l’Abaceria, l’ordenació de les terrasses de 
les places de la Vila de Gràcia, el pla de places per 
millorar la convivència, o el pla per definir els usos 
dels nous equipaments de Vallcarca.

Darrere de tots aquests processos participatius hi ha 
una aposta ferma per la transparència. Properament, 
la plataforma decidim.barcelona s’utilitzarà per engegar 
nous processos de participació ciutadana com ara els 
pressupostos participatius o les consultes ciutadanes.
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ACTIVITATS DESTACADES 

n Mesura de govern per a la pacificació 
carrer Gran de Gràcia
El carrer Gran de Gràcia serà espai per a vianants el 
primer dissabte de cada mes a partir del proper mes de 
juny. En aquest plenari el govern presentarà la mesura, 
que té com a principal objectiu recuperar l’espai públic 
per a ús ciutadà.

Com a antecedents a aquesta mesura trobem les ex-
periències de les jornades de comerç al carrer o la ce-
lebració del dia sense cotxe, el tancament al trànsit de 
la Travessera de Gràcia els dissabtes tarda, els models 
de superilla o el mateix pla de mobilitat que van generar 
les illes de vianants i pacificació de la Vila de Gràcia. 

Aquesta iniciativa té també altres objectius com la re-
ducció de l’ús del vehicle privat, afavorir el comerç i 
el teixit social, o la reducció de la contaminació. Tots 
ells encaminats a la millora de la qualitat de vida de la 
ciutadania. 

La mesura es començarà a implementar el mes de 
juny, tot i que el dissabte 7 de maig també es tanca-
rà al trànsit amb motiu de la jornada de primavera de 
comerç al Carrer. L’horari previst de tancament, a par-
tir del juny, serà de les 17 a les 21 h, i es contempla  
realitzar un pla d’actuació que estudiï com fer compa-
tible l’activitat dels locals de planta baixa, l’ús ciutadà 
per part del veïnat, i les necessitats d’accés puntual de 
vehicles. Aquests estudis determinaran els recursos 
humans i tècnics per dur aquesta proposta a terme. En 
aquest sentit, la mesura contempla el període d’un any 
com a prova pilot. Finalitzat el termini i en base als indi-
cadors determinats s’avaluaran els resultats.

n Recuperació del nom popular per a la 
plaça Cinc d’Oros
L’Ajuntament, en el marc dels actes de commemora-
ció dels 85 anys de la proclamació de la II República, 
va anunciar la recuperació del nom popular de l ’actual 
plaça de Joan Carles I per la plaça del Cinc d’Oros. 
Aquesta proposta es sustenta en una de les línies del 
govern de promoure la recuperació de les memòries 
populars i plurals de Barcelona, a l’hora que la recu-
peració dels noms populars, genuïns i històrics en la 
toponímia oficial és una recomanació de la comissió de 
toponímia de Catalunya. 

Entre els arguments que integra la proposta està, en 
primer lloc, que el nom Cinc d’Oros, es considerat 
com el nom popular amb el qual s’ha conegut la plaça 
des de sempre, i recorda el moment de la seva ur-
banització, quan s’instal·laren uns fanals de Pere Fal- 
qués en unes circumferències que recordaven una 
carta de “cinc d’oros. 

D’altra banda, la recuperació d’aquest nom ha estat 
una petició àmpliament reivindicada des de fa temps 
pel veïnat, entitats socials i formacions polítiques. 
En aquest sentit, el plenari del districte de Gràcia va 
aprovar el maig del 2012 una proposició que dema-
nava exactament això: canviar el nom de “Joan Car-
les I” pel de “Cinc d’Oros”.

 

n Modificació puntual PGM Vallcarca per 
protegir 18 parceles
El govern municipal planteja una local modificació del 
Pla General Metropolità per preservar el que resta de la 
trama històrica de Vallcarca i protegir d’aquesta mane-
ra 18 parcel·les on encara hi ha cases baixes ubicades 
als voltants dels carrer de l’Argentera i de la Farigola. 
La voluntat de conservar l’estructura urbana d’aquest 
conjunt de finques és una llarga reivindicació dels veïns 
i veïnes de l’entorn. 

Des de 2014, l’Ajuntament ha dut a terme un procés de 
participació a l’entorn de l’Av. de Vallcarca per abordar, 
entre d’altres necessitats del barri, la protecció del que 
queda de nucli antic. 

Aquesta modificació puntual és un primer pas per ac-
tualitzar el planejament vigent, es tracta d’una de les 
accions emmarcades en l’actuació que es dissenya 
per a tot l’àmbit de Vallcarca. El nou planejament que 
es proposa estableix tot l’àmbit com a zona de con-
servació de l’estructura urbana i de l’edificació –clau 
15- i planteja la conservació d’un total de 18 parcel-
les, la majoria cases baixes de planta baixa, planta 
baixa i pis i, puntualment, planta baixa i dos pisos amb 
unes alçades consolidades que el pla proposa mante-
nir. Les finques es distribueixen al llarg de dues àrees 
diferents, amb una superfície total de 3.094 m2. 
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La primera àrea es correspon a part de dues illes de-
limitades pels carrers Cambrils, Calendau, Argentera i 
Farigola, i un tram del carrer d’Argentera que les se-
para –subàmbit 1-. La segona inclou el conjunt de les 
parcel·les amb front al carrer de la Farigola, dels núms 
31 al 37. Les parcel·les es conserven en la forma ac-
tual. 

Aquesta estructura s’ha anat perdent en altres zones 
del barri pels processos de transformació, i actual-
ment constitueix un referent del que havia estat el bar-
ri als inicis.

n Gràcia sumarà 146 habitatges 
dotacionals
El Govern ha iniciat els tràmits per activar que un con-
junt de solars municipals permetin generar sòl dispo-
nible per ampliar el pla d’habitatges dotacionals. 

Es tracta d’una nova mesura emmarcada en la línia 
estratègica d’actuar contra l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge amb totes les eines disponibles. 

Entre les diferents polítiques iniciades per posar a 
l’abast de la ciutat habitatge més assequible, està la 
d’activar sòl disponible de titularitat pública per im-
pulsar projectes de creació d’habitatge destinat a col-
lectius específics. 

Gràcia contribuirà a aquesta mesura amb dos solars, 
l’antic solar de la Clínica Quirón a l’Av. Mare de 
Déu de Montserrat que amb una superfície de  
1.914 m2, preveu uns 111 habitatges dotacionals, i un 
segon solar a la Carretera de Sant Cugat, 22 terreny 
de 1.495 m2 on es preveu la construcció de 35 habi-
tatges dotacionals.

Els edificis que s’hi construeixin hauran de reservar 
espai públic per a equipament a les plantes baixes, 
que es definiran en funció de les necessitats detec-
tades per donar resposta a les demandes del veïnat 
de l’entorn.

L’instrument que ho farà possible és una modificació del 
Pla General Metropolità (MPGM) amb la incorporació 
d’aquests 7 sòls ubicats en els districtes de Sarrià-Sant 
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Sant Martí, i Sants 
Montjuïc que suposaran un total de 486 nous pisos. 

El tràmit se sustenta en el fet que la llei permet desti-
nar a habitatge dotacional un màxim del 5% dels sòls 
qualificats com a equipament públic local.

L’AGENDA SOCIAL

n Sant Medir, la dolça festa
Dijous 3 març es va celebrar la 186a edició de la fes-
ta dolça. Ja des del mati les 24 colles amb els seus 
cavalls i carruatges van repartir 46 tones de cara-
mels pels carrers i places de la Vila de Gràcia. A les 
vuit del vespre van començar la desfilada pel carrer 
Nil Fabra i van continuar pel carrer Gran de Gràcia 
avall fins al Pla de Salmerón. Un cop més, la festa de 
la pluja de caramels es va desenvolupar amb norma-
litat, alegria i l’habitual participació popular durant 
tot el recorregut.

La Federació de Colles de Sant Medir també va or-
ganitzar els concursos de la Festa de Sant Medir en 
diferents àmbits: àrea de fotografia i d’Instagram, de 
dibuix i de literatura. El divendres 8 d’abril es van lliu-
rar els premis en les categories de fotografia i d’Insta-
gram a la Sala d’actes de la seu del Districte i l’entrega 
dels premis del concurs de dibuix i literatura van tenir 
lloc el divendres següent.

n Celebració Dia Internacional de la Dona
L’acte central es va celebrar el 6 de març a la Plaça de 
les Dones del 36 amb la tradicional lectura del mani-
fest elaborat pel consell de les Dones de Gràcia sota 
el lema “teixint xarxes per la justícia de gènere”. La 
commemoració del dia Internacional de la Dona, 8 de 
març, va tenir un intens programa d’activitats del 4 al 
13 de març. 

Els equipaments, les entitats i els col·lectius de dones 
van organitzar i participar en propostes molt variades, 
des de fer creació plàstica en persianes del Mercat 
de l’Abaceria, fer passejades saludables, cine fòrums, 
animacions infantils, actuacions musicals, cantada de 
corals, monòlegs improvisats, calçotada, exposicions 
i xerrades tot amb un rerefons de sensibilització per la 
justícia i la igualtat de gènere. 

Situació en el mapa dels 7 solars de tiularitat pública
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n Cloenda Tradicionarius 2016
El 18 de març va tenir lloc la cloenda de la 28a edició 
del Tradicionarius.

Després de 3 mesos intensos d’actes i concerts l’acte 
de cloenda va comptar amb la participació de les Co-
lles de Cultura popular de Gràcia amb una cercavila 
entre la Plaça de la Vila i el C.A.T on va tenir lloc un 
concert amb el grup el Pont d’Arcalís i Kepa Junkera, 
dos grups puntals en el panorama del folk actual a Ca-
talunya i al País Basc.

n Campanya Sang Blava

Per quart any conse-
cutiu Gracia va aco-
llir, el 19 de març, la 
campanya especial 
de recollida de sang 
que organitza el 
Banc de Sang i Teixits 
i promouen els caste- 
llers de la Vila a la 
que cada any s’hi  
sumen més entitats. 
Sota la crida “Vine a 
donar sang !” la inici-
ativa va tenir   uns 
resultats molt satis-
factoris amb la parti-
cipació i col·laboració 
de més donants.

n Dia Mundial del Teatre
Dijous 31 de març es va celebrar el Dia Mundial del 
Teatre amb un acte a l’auditori de la Biblioteca Jaume 
Fuster fent especial èmfasi en la participació de la co-
munitat educativa gracienca. Durant l’acte es va llegir el 
manifest del Dia Mundial del Teatre, i entitats amateurs 
de teatre de Gràcia van dramatitzar un text de Federico 
García Lorca, autor del que s’ha commemorat el 80è 
aniversari de la seva mort. 

n 10à edició de la representació  
“La Revolta de les Quintes”
La recreació dels fets històrics d’abril de 1870 aquest 
any ha arribat a la seva 10à edició. El primer cap de 
setmana d’ abril es va celebrar la diada Bastonera i 
la Diada dels Trabucaires de Gràcia amb cercavila de 
trabucaires, la representació dels fets de la revolta i 
la galejada final. Diumenge següent va continuar la 
rememoració amb la Diada Castellera de la Indepen-
dència.

n Els 10 Blaus. La Cursa de Gràcia
Diumenge 3 d’abril va tenir lloc aquesta cursa organit-
zada pels Castellers de la Vila i va comptar amb la col-
laboració d’Holmes-Place Europolis, l’ACIDH, i Corre-
CATagafo. 

Aquest any s’ha arribat a la 5a edició amb gran èxit 
de participació, i un límit per garantir la seguretat de 
la cursa d’un màxim de 750 corredors adults i 100 
infants.

n Concurs del cartell de la 10à Trobada de 
Gegants de Gràcia

El diumenge 10 d’abril es va 
donar a conèixer el cartell gua-
nyador del segon concurs or-
ganitzat per l’Associació de 
Geganters de Gràcia. 

Aquesta entitat ha buscat la 
proposta gràfica més adient 
per comunicar la Xa Trobada 
de Gegants, que se celebra-
rà el 7 de maig coincidint 
amb la Jornada de comerç 
al carrer. Amb motiu del 10è 
aniversari de la trobada bien-
nal, enguany, participaran 16 
colles d’arreu de Catalunya i 
400 gegants i geganteres. 

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Eloi Badia Casas  
Regidor del Districte de Gràcia

quadriptic teatre.indd   3 17/3/16   9:34
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n Primavera Folk 2016
La temporada Primavera Folk 2016 va començar  
dimecres 6 d’Abril amb concerts de sabors portu-
guesos, xilens, canaris i valencians i altres activitats 
com l’exposició Ovidi Popular d’Antoni Miró, o l’es-
pectacle multidisciplinari sobre l’escriptora Victor 
Català per commemorar l’ aniversari de la seva mort. 
El Centre Artesà Tradicionarius ha preparat un reper-
tori folk viu i variat. La programació finalitzarà el di-
mecres 22 de juny.

n Calçotades, arrossades i graellades!
Fins a 20 trobades de veïns i entitats a l’entorn del 
menjar han tingut lloc a diferents carrers, places i barris 
de Gràcia els caps de setmana de març i abril. Dinars 
de germanor, organitzats per carrers festers, ateneus o 
entitats veïnals i amb motivacions diverses. Tot i el clar 
predomini del calçot, enguany diferents col·lectius han 
optat per les arrossades i la graellada argentina. 

n Bicicletada camí escolar 
El diumenge 10 d’abril es va organitzar una bicicletada 
popular per celebrar la setmana del camí escolar. Van 
sortir de la Plaça Joanic, fent un recorregut pel barri i va 
finalitzar a la mateixa plaça amb una proposta d’activi-
tats per gaudir en família. Aquesta passejada ha estat 
la cloenda festiva d’una campanya de sensibilització i 
educació viària coneguda com“ del pedal al motor” or-
ganitzada pels centres educatius Col·legi Sant Josep, 
Nou Patufet, Escola Reina Violant, les seves respecti-
ves AMPAS i amb el suport de l’entitat Biciclot.

n Dia Internacional del Poble Gitano
Per celebrar aquesta Diada, divendres 8 d’abril es va 
organitzar un taller de rumba per a tota la família a la 
seu del Districte.

La commemoració d’aquest Dia Internacional del 
Poble Gitano va començar el dijous amb un punt  
d’informació a la Plaça de la Vila, a càrrec de l’as-
sociació de Joves Gitanos de Gràcia.

n Tenim República
En el marc de la celebració 
del 85è aniversari de la pro-
clamacio de la II República 
el 16 d’abril el Districte, jun-
tament amb el districte de 
l’Eixample, van organitzar 
un acte als Jardinets de 
Gràcia.

En l’acte van intervenir el pri-
mer tinent d’alcalde, Gerar-
do Pisarello, el cronista Lluís 
Permanyer i el comissionat 
de la Memòria Històrica, Ri-
card Vinyes. També hi van 
participar els Castellers de la 
Vila de Gràcia que van aixe-
car dos pilars, i el grup Ca-
torze d’abril. 

n Cursa Trail Park
Diumenge 17 d’abril va tenir lloc aquesta cursa solidà-
ria amb 400 corredors i una distància de 10.45 km amb 
sortida i arribada al Park Güell. La prova, amb un itine-
rari urbà i natural, va crear un ambient festiu i esportiu. 
Aquesta cursa col·labora amb el projecte solidari “Una 
cima, una sonrisa” aportant els diners recaptats a pro-
jectes de Nepal i Etiòpia.

n Els XXI Premis Vila de Gràcia
Dimecres 20 d’abril es van lliurar els Premis Vila de Grà-
cia,  en reconeixement a l’esforç de persones i entitats 
gracienques  en la  millora de la  qualitat de vida dels 
seus conciutadans. L ‘acte va estar presidit pel regidor 
del Districte Eloi Badia i  pel President del Consell Ple-
nari, Gerard Ardanuy. El Premi d’Honor Individual va ser 
atorgat al Sr. Joan Cervera, per tota una vida dedicada a 
l’excursionisme des del Club Excursionista de Gràcia i el 
Premi d’Honor Col·lectiu va recaure en els Trabucaires de 
Gràcia, per la seva contribució en la commemoració de la 
Revolta de les Quintes. 
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Els protagonistes del Programa de Ràdio Gràcia “La 
tarda és nostra”, van rebre el guardó a la  Millor Actu-
ació Comunicativa, per la visibilització d’un col·lectiu 
ciutadà mitjançant un programa radiofònic. El premi a 
la Millor Tasca en Defensa als Valors Cívics es va ator-
gar a la Fundació Banc de Recursos, en el seu 20è 
aniversari. El Premi al Projecte Comercial es va lliurar 
a la Fleca Fortino, pel seu respecte a la tradició i la 
qualitat del producte sense deixar d’innovar. El Premi a 
la Defensa del Medi Ambient va recaure en la Societat 
Catalana d’Educació Ambiental, per la gestió de l’Aula 
Ambiental i del Bosc Turull. El Casal Corpus, grup de 
teatre, va ser guardonat amb el Premi en Defensa de 
les Llibertats Nacionals de Catalunya per la tasca de-
senvolupada en el projecte del Rellotger de Gràcia.  El 
Sr. Enric Sunyol va rebre el Premi a la Millor Acció de 
Divulgació de la Llengua Catalana, per l’adaptació de 
la novel·la i direcció de l’obra El Rellotger de Gràcia. 
El premi a recerca històrica va recaure “in memoriam” 
en la figura de Vicenç Palomares, per la tasca de recu-
peració de la memòria de l’editorial Bruguera. La Co-
ordinadora d’AMPA de Gràcia van rebre el guardó a la 
millor iniciativa pedagògica per la defensa dels valors 
de l’escola pública i la tasca de coordinador i reivindi-
cació de les associacions de les diferents escoles del 
districte.

n XVII Jocs Florals de la Gent Gran
El dimecres 20 d’abril es van lliurar els premis dels Jocs 
Florals a la Gent Gran del l Camp d’en Grassot-Gràcia 
Nova, la Vila de Gràcia i el Coll, al Centre Cívic La Se-
deta. En Joan Canal i la Dolors Peres van fer lectura 
dels textos guanyadors i l’acte es va amenitzar amb la 
cantada de la Coral La Sedeta i una actuació de joves 
músics de l’ Escola D- Música.

n L’Europa i l’ACIDH presenten el Club 
Esportiu Europa ACIDH
El Club Esportiu Europa i l’Associació ACIDH van pre-
sentar un nou equip de futbol integrat per esportistes 
membres d’aquesta associació que treballa amb dis-
capacitats intel·lectuals. Es tracta d’un projecte inte-
grador esportiu i de sensibilització envers les persones 
amb discapacitats.

n Exposició “Compartint Memòries”

Del 21 al 29 d’abril, a la Sala 
d’exposicions de la Seu del 
districte es va poder gaudir de 
l’exposició “Compartint Me-
mòries”. L’entitat organitzado-
ra d’ aquesta iniciativa ha estat 
la Fundació Uszheimer. Fun-
dació que treballa amb la fina-
litat d’ajudar i donar suport  
terapèutic a les persones afec-
tades per malalties neurode-
generatives així com a les se-
ves famílies

n Sant Jordi a Gràcia
Aquest 2016 els equipaments de Gràcia i tot el teixit so-
cial han proporcionat una setmana de Sant Jordi viscu-
da amb intensitat i molta cultura. Més de 350 parades 
de roses, 40 parades de llibres, la fira dels il.lustradors, 
les dels llibreters, les fires d’ intercanvi de llibres del 
“Sant Jordi diferent i sostenible”, els recitals de poe-
sia, representacions de la llegenda i els itineraris literaris 
han amenitzat aquesta festa.

n XXIX Concurs de Teatre en Català
El dia 24 d’abril es van lliurar els premis del XXIXè Con-
curs de Teatre Català a Gràcia, organitzat pel Centre 
de Gràcia.

n Les tradicions de Gràcia de Joan 
Amades, reeditades. 

La Coordinadora de Colles 
de Cultura i el Taller d’His-
tòria de Gràcia s’han adhe-
rit al 150è aniversari del 
naixement de Joan Ama-
des amb la reedició del lli-
bre ‘Tradicions de Gràcia’, 
una obra editada el 1950 
per commemorar el cente-
nari de la declaració de la 
independència de la Vila. 
Dijous 21 d’abril de 2016, 
al Centre cultural La Viole-

ta va acollir la presentació de la reedició del llibre. 
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n T’estiu molt!

S’ha posat en marxa la 
campanya de vacances 
d’estiu, un programa 
municipal que cada any 
ofereix una oferta àmplia 
i variada d’activitats 
educatives als infants i 
adolescents de la ciutat 
per gaudir del període 
de vacances. Més de 
200.000 places a triar, 

entre les que s’engloben les dels Campus Olímpia. 
L’Ajuntament de Barcelona coordina la campanya, i fa 
arribar les iniciatives de les associacions i organitzaci-
ons del sector del lleure educatiu.

n Setmana de la Dansa 
Del 25 d’abril a l’1 de maig es va celebrar la IX Setma-
na de la Dansa a Gràcia impulsada pel districte. El 29 
d’abril, la Sònia Lamburg Bonhomei va llegir el Manifest 
del Dia Internacional de la Dansa i aquest acte es va en-
voltar amb actuacions de dansa contemporània, clàssi-
ca i un recull de danses tradicionals catalanes i de nova 
creació. Aquesta edició ha comptat amb la participació 
de 550 ballarins i 25 entitats amb 36 activitats de por-
tes obertes i 28 programacions exteriors a la Plaça de 
Lesseps, la del Sol i la del Diamant.

n El mirador de Joan Salas

Dissabte, 30 d’abril a les 17 h

Veniu al Mirador 
de Joan Sales!

Ens trobem al mirador de 
Joan Sales (Camí de Can Móra)

17 h Paraules de benvinguda, recitació poètica  
 a càrrec de Joan Flotats i actuació de la 

Coral Mare de Déu del Coll

En un acte presidit pel regi-
dor del Districte, Eloi Badia i 
les entitats representatives 
del barri del Coll, dissabte 30 
d’abril es va inaugurar una 
placa commemorativa instal-
lada en un monòlit d’aquest 
privilegiat mirador. La placa 
dóna nom al Mirador de 
Joan Sales, escriptor i poeta 
estretament vinculat amb el 
barri. 

L’acte va comptar amb l’actu-
ació de la Coral Mare de Déu 
del Coll i la recitació poètica 
a càrrec de Joan Flotats. 

n Trobada de Corals organitzada pel 
Centre Asturiano de Barcelona
El dissabte 30 d’abril la Biblioteca Jaume Fuster va 
acollir la trobada de corals organitzada pel Centro As-
turiano de Barcelona. Les Corals convidades van ser: la 
Coral Vent del Nord Lluïsos de Gràcia, el Coro Vetusta 
de Oviedo i el Cor del Centro Asturiano de Barcelona.

n La Setmana de la Gent Gran
Sota el lema “saviesa a Gràcia” es celebra la XXVII Set-
mana de la Gent Gran. Els equipaments i altres espais 
del Districte han acollit activitats impulsades pel Con-
sell de la Gent Gran de Gràcia. El programa va comen-
çar dilluns 2 de maig amb una exposició, una audició i 
ballada de sardanes amb la Cobla Popular i l’actuació 
de l’Esbart Lluís Millet. Entre les diferents activitats hi 
ha passejades, cantada d’havaneres, trobada d’arte-
sans, experiència de cultura oral, ball i cinefòrum.

n Taller “Grans creatius i diversos”
Es tracta d’un taller adreçat a la gent gran com a projec-
te d’interculturalitat, on es treballa l’intercanvi d’experi-
ències, l’expressió artística, i valors com la convivència 
i la diversitat cultural- El taller tindrà lloc els dijous al 
matí del mes de maig fins el 9 de juny, al Casal de Gent 
Gran del c/Siracusa. Aquesta iniciativa s’ha impulsat 
per part del Consell de la gent gran i compta amb el 
suport del districte.

Impulsa:  Consell de la Gent Gran

- Tens entre 60 i 95 anys?

- Vols participar en un projecte intercultural 
i intercanviar experiències i compartir 
un matí agradable en companyia?

- Vols formar part d’un grup de persones 
de diverses cultures i enriquir-te amb 
noves mirades?

- Vols expressar-te de forma creativa 
i artística a través de manualitats, dansa, 
cant, música, teatre i moviment? 
No és necessari coneixements d’art!

- Vols riure, compartir, moure’t, dialogar 
i intercanviar idees?

- Vols treballar valors com la convivència, 
la integració, la diversitat cultural i omplir-te 
de grans riqueses culturals diverses?

TALLER 
GRATUÏT

Vine al taller “Grans creatius i diversos” 
Tallers interculturals per a gent gran
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PARTICIPACIÓ

n Procés de participació del Pla 
d’actuació de Districte. #DecidimGràcia
La campanya va arrencar a començaments de febrer i 
va finalitzar el 9 d’abril.

Durant el mes de març i fins el 9 d’abril es van realitzar 
un total de 26 sessions de les quals 9 van ser òrgans: 4 
consells de barri i 5 consells sectorials

• Consell de barri Camp d’en Grassot, 7 de març
• Consell de barri de la Vila de Gràcia, 10 de març
• Consell de barri de la Salut, el 14 de març
• Consell de barri de Vallcarca i els Penitents,17 de 

març
• Consell sectorial de Cultura, 1 de març
• Consell sectorial de medi ambient, 9 de març
• Consell sectorial serveis socials, 16 de març 
• Consell sectorial d’urbanisme i habitatge, 29 de 

març
• Consell sectorial de mobilitat, 31 de març

i 17 debats específics:

• Equipaments antiga Quirón,1 de març i 9 de març
• Ateneus de fabricació, 10 i 17 de març
• Necessitats de propostes d’habitatge a la Vila i 

Camp d’en Grassot, 11 de març
• Pla de terrasses, 14 de març
• Solar futur IES Vallcarca, 15 de març
• Superilles al Camp d’en Grassot, 15 de març
• Economia social i solidària, 16 de març
• Pensar l’espai públic amb perspectiva de gènere, 30 

de març
• Pla de lluita contra el sensellarisme, 30 de març
• Nous equipaments a Vallcarca: Antic Consolat de 

Dinamarca i Can Carol, 2 d’abril
• El Turisme a Gràcia, 4 d’abril
• La Ronda de Dalt, 5 de març
• Escoltem els joves de Gràcia, 5 de març
• Necessitats i propostes d’habitatge al Districte,  

6 d’abril
• Els Tres Turons a Gràcia, 7 d’abril

n Altres òrgans i sessions participatives
• Audiència Pública, 13 d’abril
• Comissions consultives, 19 d’abril
• Consell rector Centre cívic del Coll, 11 d’abril
• Sessió participativa de l’ordenació singular de ter-

rasses, 25 d’abril
• Sessió participativa de l’ordenació singular de ter-

rasses de la pl.de la Virreina, 28 d’abril
• Comissió de nomenclàtor, 28 d’abril
• Sessió participativa de l’ordenació singular de ter-

rasses de la pl. del Sol, 2 de maig
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PREVENCIÓ, SEGURETAT I CONVIVÈNCIA

• Campanya de seguretat vial. Durant el mes d’abril 
es va realitzar aquesta actuació per detectar infrac-
cions relacionades amb l’accidentalitat, per treballar 
amb caràcter preventiu i afavorir la reducció de l’ac-
cidentalitat. 

• Campanya de gossos: aquestes accions es duen a 
terme de manera periòdica amb caràcter preventiu 
per controlar i denunciar conductes dels titulars de 
gossos a la via pública. Les infraccions més habitu-
als són gossos deslligats i/o sense identificar i defe-
cacions dels animals a la via pública.

• Campanya de control d’excés de velocitat. Aques-
ta actuació està enfocada a controlar els vehicles 
que condueixen per sobre de la velocitat permesa 
en algunes vies del Districte. Amb la intensificació 
dels controls de radars s’han obtingut bons resultats 
i en les vies on s’han situat els vehicles han modi-
ficat la seva velocitat i s’han adaptat a la que està 
permesa.

• Operacions conjuntes amb mossos d’esquadra: 
El mes d’abril s’han iniciat actuacions conjuntes per 
potenciar la vigilància en algunes zones del districte 
on s’havia observat un repunt en robatoris a domi-
cilis. 

• Prova pilot pacificació c/Gran de Gràcia
Amb motiu de la mesura de govern per a la paci-
ficació del c/Gran de Gràcia el primer dissabte de 
mes a partir del mes de juny, s’han realitzat reuni-
ons i treballs de coordinació per donar viabilitat al 
projecte i dissenyar l’operatiu necessari: anàlisi dels 
desviaments de vies bàsiques i de carrers secunda-
ris, previsió de la senyalització necessària, distribu-
ció de tanques per activar els desviaments, itineraris 
d’accessos als pàrquings dels veïns i veïnes, acom-
panyament dels vehicles estacionats a les zones  
autoritzades de càrrega i descàrrega, estudi de  
casuístiques específiques (motos, persones amb 
mobilitat reduïda etc..). 

ACTUACIONS A L’ESPAI PÚBLIC

n Àrea de jocs infantils a l’Av.Vallcarca
A començaments d’abril va finalitzar la instal·lació de la 
nova àrea infantil a l’Av. Vallcarca (solar Refugi d’Obre-
res). La nova àrea té una superfície de 115 m2, amb 
forma de trapezi en la que hi ha 3 elements de joc pen-
sats per als infants petits.Tot l’espai està protegit amb 
un tancament de separació i seguretat. El pressupost 
de la intervenció ha estat de 24.000 euros.

n Remodelació de la Travessera de Dalt
El 26 d’abril es va iniciar la fase dels treballs a la vorera 
costat muntanya, per aquest motiu el trànsit rodat es 
desplaça a la part central i es mantenen els dos carrils 
de circulació per sentit. Això ha permès alliberar l’es-
pai necessari per començar a executar la nova vore-
ra. Com a conseqüència de les obres la circulació de 
vehicles als carrers del Lliri, del Clavell i de Sors (tram 
Travessera-Mare de Déu de la Salut) restarà tallada. 
L’accés de vehicles serà exclusiu per a veïns i serveis, i 
es farà pel carrer de la Mare de Déu de la Salut. Els tre-
balls que es faran principalment són: fresatge de l’aglo-
merat i demolició de les voreres, execució de cales per 
a la localització de serveis, excavació i execució de les 
canalitzacions per al sistema de recollida d’escombra-
ries RSU, execució de les canalitzacions soterrades de 
serveis i retirada de l’enllumenat antic i col·locació del 
provisional.
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n Millora del clavegueram del carrer de la 
Llibertat
S’estan realitzant les obres de millora del clavegueram 
del carrer de la Llibertat, entre els carrers de Fraternitat 
i de Milà i Fontanals. Els treballs van començar el pas-
sat 17 de març i es preveu que finalitzin el 6 de maig. 
Aquest tram es veu afectat al trànsit i només poden 
accedir els veïns, vehicles d’emergències i de serveis.

n Actuacions de millora a la Plaça d’Alfons 
Comín
Aquesta intervenció de manteniment impulsada des del 
Departament d’Estructures Vials, té com a objectiu re-
tirar la vegetació que havia fet malbé els llistons de la 
pèrgola gran, a l’hora que restituir les jàsseres de fusta 
afectades per fongs de la pèrgola petita.

n Adequació local c/Maignon,15-17
S’han iniciat les obres de reforma de la planta baixa de 
l’edifici que acollirà les oficines del Centre de Serveis 
Socials Coll-Vallcarca. Els treballs de reforma consis-
teixen en fer la distribució de l’espai, les noves instal-
lacions i els acabats interiors. Es preveuen que els tre-
balls finalitzin el juliol de 2016.

TAST D’AGENDA

• 7 de maig, Jornada de comerç al carrer

• 7 de maig, Trobada gegantera

• 8 de maig, 60è Aplec de la Sardana de Gràcia

• Del 5 de maig al 5 de juny: Cicle de primavera verda 
2016,” El Coll, un barri humà i sostenible”

• 13 de maig, Lliurament premis Concurs Cartell Festa 
Major de gràcia 2016

• 14, 21 i 28 de maig, IV Cicle de Cinema Àrab a la 
Sedeta

• 15 de maig, Diada Castellera XIX Aniversari de la 
Colla 
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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


