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Consell Plenari del Districte de Gràcia

2 de març de 2016 

CONSELL PLENARI 

Ordre del dia:
A. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
 ANTERIOR.
B. PART INFORMATIVA 

B.1. Cartipàs
B.2. Despatx d’ofici.
B.3.  Informes. 

B.3.1. Informe del regidor
C. PART DECISÒRIA 

C.1. Propostes d’acord
C.1.1. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial d’establiments 
de concurrència pública i altres activitats del Districte de Gràcia, 
d’iniciativa municipal, de conformitat amb allò disposat a l’article 
23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona.
C.1.2. INFORMAR FAVORABLEMENT el Pla especial urbanístic per 
a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de 
cànnabis a la ciutat de Barcelona, d’iniciativa municipal, de conformitat 
amb allò disposat a l’article 23.2.f) de la Carta Municipal de Barcelona.

D. PART D’IMPULS I CONTROL
D.1. Proposicions/declaracions de grup 
D.2. Proposició amb contingut de declaració institucional
D.3. Precs
D.4. Preguntes
D.5. Seguiment de proposició/declaració de grup o prec

E. DECLARACIONS INSTITUCIONALS

n Ja estem transformant Gràcia: 
participa!
El Pla Municipal (PAM) i el Pla d’Actuació dels Dis-
trictes (PAD) estableixen les línies prioritàries, els ob-
jectius i les actuacions que marquen el full de ruta 
municipal dels propers 3 anys. Des de principis de 
febrer s’ha obert un procés de participació ciutadana 
per construir, pensar i debatre entre tots la construc-
ció col·lectiva d’una ciutat més justa i democràtica.

El procés romandrà obert fins l’abril i es vehicularà mit-
jançant la plataforma digital: https://decidim.barcelona  
A través d’aquesta eina es poden fer propostes, co-
mentaris i fer-ne seguiment per conèixer el consens 
obtingut de cada aportació.

El portal a Internet es complementa amb unes 300 
trobades presencials, de les quals més de 30 tindran 
lloc al Districte de Gràcia mitjançant els consells de 
barri, consells sectorials temàtics i debats específics 
on es recolliran les aportacions d’aquelles persones 
o entitats que hi participin. 

Es posa en marxa, per tant, un procés obert, en què 
veurem publicats i accessibles tots els continguts de 
les sessions, els resums i les actes. Un procés amb 
transparència que permet comparar el valor de to-
tes les aportacions i opinions, vinguin d’on vinguin, 
alhora que és deliberatiu i de generació de consens. 

Us animem a tots i totes a proposar, donar argu-
ments, compartir i debatre. 
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ACTIVITATS DESTACADES

n Pla d’usos de Gràcia
El Pla d’usos del Districte de Gràcia es va aprovar inici-
alment al Plenari de ciutat el 25 de setembre de 2014. 
Després d’un ampli procés de participació dissenyat 
entre entitats veïnals, un equip dinamitzador i el pro-
pi districte, en la fase d’exposició pública es van fer 
diverses al·legacions i aportacions per part dels grups 
polítics i dels veïns i veïnes de Gràcia. Coincidint amb 
el nou mandat, l’equip de Govern va reactivar l’equip 
motor i l’equip dinamitzador per tal de fer un procés de 
participació que ens ha portat a una redacció definitiva 
amb un elevat grau de consens.

El plenari d’avui informa sobre el document d’aprova-
ció inicial del Pla especial d’establiments de concur-
rència pública i altres activitats del Districte de Gràcia 
que és el tràmit previ per tal que el Plenari de ciutat 
pugui fer l’aprovació definitiva del document acordat 
per tots els actors. D’aquesta manera Gràcia es dota-
rà d’una eina reguladora que té com a objectiu la dis-
tribució coherent sobre el territori de les activitats de 
concurrència pública.

El nou Pla d’usos modificarà el pla vigent del 2005, i 
entre les principals novetats es destaca la zonificació 
de la Vila de Gràcia en funció de la intensitat de la sa-
turació dels locals de concurrència pública, l’elaboració 
d’un cens públic de locals i la ferma determinació de 
reduir progressivament el nombre d’aquest tipus de lo-
cals a la zona saturada.

n Can Carol i el Consolat, nous 
equipaments per Vallcarca i els Penitents 

L’Ajuntament a finals del passat desembre va ultimar 
els tràmits per fer efectiva la compra de Can Carol per 
un import de 841.800 euros, una masia de 1860 del 
barri del Vallcarca i els Penitents que forma part dels 
diferents elements d’interès patrimonials i paisatgístics 
que existeixen al barri. 

L’edifici està situat al carrer Cambrils, 26 i és un dels 
més antics de la part baixa de Vallcarca. La masia ha 

estat residència durant el primer terç del s. XX i, poste-
riorment, seu d’una escola. 

L’edifici es troba en mal estat i caldrà rehabilitar-lo per a 
què es pugui fer servir com a equipament, la seva utilit-
zació futura serà un dels aspectes a abordar a l’entorn 
de la taula de Vallcarca, espai on hi són presents els ve-
ïns i veïnes i representants del districte. Aquesta adqui-
sició, juntament, amb la cessió per part de la Diputació 
de l’antic Consolat de Dinamarca, passaran a ampliar 
l’oferta d’equipaments públics per al barri de Vallcarca 
i els Penitents, fins ara molt mancat d’aquests espais. 

n Nou format d’Audiència Pública
El 27 de gener es va cele-
brar la primera audiència 
pública desvinculada del 
Consell Plenari. Aquest 
canvi és fruit del compro-
mís del govern amb la mi-
llora i increment de la par-
ticipació, i en atenció a la 
mateixa demanda que ha-
vien fet altres grups polí-
tics, entitats i persones 
individuals. Com a nove-
tat es va posar a disposi-
ció el correu electrònic:  
participagracia@bcn.cat 
per què els veïns i veïnes 
puguin avançar la seva in-
tervenció amb un mínim 
de 48 h d’antelació a la 
convocatòria. D’aquesta 

manera es vol treballar la qualitat de la resposta i l’efi-
càcia i agilitat de l’audiència. L’audiència va comptar 
amb molta assistència de públic i amb gairebé 40 inter-
vencions, també es va poder seguir en streaming.

n Nova xarxa de bus. Implantació de la 
fase 4 

El 29 de febrer va entrar en funcionament la implantació 
de la fase 4 de la nova xarxa de bus. Aquest projecte es 
va posar en marxa al 2012 per redefinir la xarxa d’au-
tobusos regulars seguint criteris de racionalitat, facilitat 
d’ús, connectivitat, eficàcia i aplicació eficient de recur-
sos. La nova xarxa incorpora 28 línies d’altes presta-
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cions: 17 trajectes verticals, 8 horitzontals i 3 diagonals. 
Amb la fase 4 entren en funcionament 3 noves línies: 
l’H4, la V11, i la V13.

En el procés de participació ciutadana per la implantació 
de la fase 4 de la xarxa ortogonal d’autobusos, molts ve-
ïns i veïnes van manifestar la seva disconformitat amb la 
previsió de suspendre l’autobús 22. La participació del 
veïnat i la intermediació del Districte amb el Sector de 
Mobilitat de l’Ajuntament van possibilitar una nova pro-
posta que ha evitat la desaparició del 22. Finalment, el 
bus 22 mantindrà el seu recorregut fins a la Pl Kennedy 
on es podrà fer l’enllaç amb l’H4.

n Aprovació del Pla Especial Urbanístic de 
protecció del comerç emblemàtic
El Consell Plenari ha aprovat definitivament el Pla Es-
pecial de protecció de la qualitat urbana a la ciutat de 
Barcelona que té com a objectiu protegir i preservar els 
comerços històrics de la ciutat.

El pla, inclou el Catàleg de protecció arquitectònic, his-
tòric i paisatgístic dels establiments emblemàtics de la 
ciutat de Barcelona. 

S’han resolt les 51 al·legacions rebudes al pla que  
ha introduït canvis significatius respecte el document 
aprovat inicialment durant l’anterior mandat. Una de les 
principals modificacions és la posada en marxa d’un 
paquet de mesures de promoció i protecció dels co-
merços emblemàtics que incorpora bonificacions i  me-
sures per afavorir la pervivència de l’activitat d’aquests 
comerços. Per portar-les a terme el consistori hi desti-
narà 1 milió d’euros anuals. 

El catàleg inclou 211 establiments emblemàtics, inclo-
sos en el pla, que atorga diversos nivells de protecció 
des del punt de vista patrimonial a aquests comerços, 
i complementa els plans especials de protecció del pa-
trimoni i catàlegs actualment vigents a cadascun dels 
10 districtes de la ciutat. El catàleg inclou 11 establi-
ments emblemàtics del Districte de Gràcia. 

n Ada Colau es troba amb el veïnat de la Vila

La reunió va tenir lloc el 6 de febrer a l’escola pública 
Reina Violant en el marc de la iniciativa Trobades amb 
l’alcaldessa, un cicle de trobades amb els veïns i veïnes 
de cadascun dels barris de Barcelona per escoltar-los i 
dialogar amb ells. 

Aquesta sessió és la primera dels barris de Gràcia i la 
quarta després de les ja realitzades als barris de la Bar-
celoneta, la Marina i Trinitat Nova. Hi van assistir moltes 
persones de totes les generacions i es va generar una 
sessió dinàmica on es van plantejar moltes qüestions: 
d’educació, del model de turisme, de civisme i  soroll 
a les places, la mobilitat i la contaminació mediambi-
ental, de necessitats d’espai públic o de locals per a 
col·lectius, o de la situació dels refugiats.  

n Campanya de Subvencions 2016
El 21 de gener va finalitzar el termini de presentacions 
de la convocatòria general de subvencions, dotada en-
guany amb 17,14 milions, un 17,5% més que al 2015, 
i amb noves línies de subvencions en àmbits com el 
consum responsable, l’economia cooperativa, social i 
solidària, i LGTBI, a més d’incorporar la valoració de la 
perspectiva de gènere a tots els projectes presentats. 

La convocatòria de subvencions per a l’any 2016 del 
Districte de Gràcia té una dotació prevista de 249.000 
euros. Un cop finalitzat el termini de presentació el Dis-
tricte ha rebut 201 sol·licituds de subvencions que es 
troben en procés de valoració tècnica. Es preveu que la 
resolució provisional es publiqui al Butlletí Oficial de la 
Província la darrera setmana d’abril.

LES ACTIVITATS SOCIALS

n Dia Internacional de les persones amb 
discapacitat
El 3 de desembre durant tot el mati i a la Plaça de la 
Vila de Gràcia les entitats de persones amb discapaci-
tat del districte van organitzar tallers adreçats als ne-
nes i nenes per conscienciar-los sobre  aquest tema. 
També es va llegir un manifest commemoratiu, i es va 
construir de manera participada un arbre de Nadal In-
clusiu amb les reflexions dels infants que van assistir 
a la jornada.

n Gràcia amb la Marató
Diumenge 13 de gener l’entitat Teixint connexions va 
organitzar la trobada “Gràcia amb la Marató” on hi van 
participar nombroses entitats que oferien tota mena  
d’activitats als veïns i veïnes amb l’objectiu de recaptar 
donatius per la Marató. La jornada festiva va comptar   
tallers, jocs, venda de productes artesanals, llibres, 
dansa, música, poesia, foc, molta percussió i castellers. 

n Nadal a Gràcia
Com cada any els carrers de Gràcia es van engalanar 
amb l’arribada del Nadal. Aquest any, novament, les 
entitats socials i culturals, el teixit comercial i veïnal han 
promogut més de 110 activitats.
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n XXIX Edició del Tradicionàrius
La nova edició va començar el 8 de gener i finalitza-
rà el 18 de març. Com cada any, és una proposta de 
tres mesos d’intensa activitat musical i cultural amb una 
cinquantena d’actes i concerts i amb la participació de 
més de seixanta grups i artistes, enguany més del 80% 
vinguts principalment d’arreu dels Països Catalans però 
també dels territoris veïns com Occitània, la Bretanya, 
Itàlia, Galícia i el País Basc. L’estructura de la programa-
ció segueix mantenint els seus apartats habituals: Folk 
als Mercats, el Cap de Setmana de Les Illes, les Vespres 
dels dimecres, les Nits de ball folk i Tradicionàrius al ter-
ritori, exposicions, concerts i  tallers.

 

n XVIII Trofeu Internacional Vila de Gràcia 
de Gimnàstica Femenina 
Va tenir lloc el 23 de gener i un nombrós públic va om-
plir durant tot el matí les grades del pavelló del Gràcia 
G.C. Es va gaudir d’un bon nivell de gimnàstica i es va 
poder veure en directe algunes de les joves promeses 
de la gimnàstica catalana. L’equip manresà de l’Egiba 
va quedar campió d’aquesta edició. La competició va 
reunir 38 gimnastes d’onze clubs: vuit catalans, un ca-
nari i dos holandesos. 

n Foguerons Sa Pobla a Gràcia
El darrer cap de setmana de gener es va celebrar la 
festa dels foguerons de Sa Pobla a Gràcia. 

Aquesta tradició mallorquina ha arrelat a Gràcia i any 
rere any s’amplia la participació de les entitats graci-
enques. 

Com cada any, es van coordinar els serveis municipals 
necessaris per garantir la seguretat, el bon funciona-
ment i la sostenibilitat de la festa amb la normalitat de 
la vida veïnal. També va tenir lloc una recepció institu-
cional a la seu del districte presidida pel tercer tinent 
d’alcaldia, el regidor de Gràcia i el president del Dis-
tricte per donar la benvinguda i acollir la delegació del 
govern balear, encapçalada pel vicepresident i dues 
conselleres del govern i per l’alcalde de Sa Pobla; que 
van voler mostrar així el seu suport a la festa i refermar  
vincles entre Barcelona i les Illes. 

 

n Carnaval a Gràcia 2016
Del 4 al 10 de febrer va tenir lloc la celebració del carna-
val de Gràcia que es va celebrar als diferents barris del 
districte, i amb activitats d’allò més variades.

Els mercats i els seus comerciants es van disfressar i 
van fer el concurs de truites i activitats infantils, actuaci-
ons de folk, conta contes, actuacions musicals, degus-
tació de botifarra d’ou, coca i cava ambientat amb jazz.

Les escoles del districte van fer les seves festes i balls 
de disfresses i batucades. Les entitats i els centres 
cívics de la Sedeta i del Coll Bruguera van organitzar 
balls, concursos, degustacions, festes per a la gent 
gran i per a les famílies.

Dissabte 6 de febrer van tenir lloc les rues de carnaval a 
la Vila de Gràcia, al Camp d’en Grassot i al barri del Coll.

n Sant Medir 2016
El diumenge 21 de febrer el periodista gracienc Jordi 
Costa va ser el pregoner de les festes de Sant Medir 
2016. L’acte es va viure de manera festiva amb la pas-
sejada a cavall per a la canalla, tallers infantils de jocs i 
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manualitats amb basto-
ners, gegants i trabucai-
res. Al balcó de la seu 
del Districte va tenir lloc  
l’acte de col·locació de 
les 24 banderes de les 
colles i la de la Federa-
ció. Posteriorment, a la 
Sala d’actes es va cele-
brar 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 pre-
sident de la Federació 
de Colles de Sant Me-
dir, Josep Antoni Torral-
ba. Tot està prepararat 
per celebrar, aquest di-
jous 3 de març, la festa 

dolça de Sant Medir on les 25 colles amb els seus ca-
valls i carruatges participaran pel matí en la cercavila 
pels carrers i places de Gràcia i per la tarda faran la 
desfilada pel carrer Gran de Gràcia.  

n Nova convocatòria XXI Premis Vila de 
Gràcia 
S’han convocat el Premis Vila de Gràcia que ja  arriben 
a la XXI edició. El termini de presentació de candidatu-
res finalitza l’11 de març de 2016. El Districte de Grà-
cia convoca aquests premis per destacar l’esforç de 
persones i entitats gracienques per millorar la qualitat 
de vida dels seus conciutadans i conciutadanes en di-
ferents àmbits de la seva vida. El lliurament dels Premis 
tindrà lloc, com cada any, el mes d’abril en el marc de 
la programació de la Revolta de les Quintes.

n Aniversari del Centre Moral
El diumenge 7 de febrer es va fer un acte institucional 
per celebrar, un any més, l’aniversari d’aquesta entitat 
fent la imposició de les insígnies d’or, plata i la dels 
nous socis, entre d’altres activitats.

n 4a Edició premi fotografia Gràcia Solidària
La xarxa d’entitats Grà-
cia Solidària ha organit-
zat, un any més, l’expo-
sició fotogràfica que es 
pot veure des del dia 18 
de febrer al 4 de març a 
la sala d’exposicions de 
la seu del Districte. Es 
presenten vint obres se-
leccionades de la quarta 
edició del premi de foto-
grafia que retrata els 
projectes de les entitats 
de cooperació durant 
l’any 2015. Divendres 19 
de febrer es va lliurar el 
premi a la fotògrafa gua-
nyadora d’aquest any.

n Marxa pels drets dels refugiats i 40 anys 
de la RASD
El 27 de febrer es va convocar a tota Europa les Marxes 
pels Drets dels Refugiats amb el lema Save Passage 
(aquí vies segures), per denunciar la tragèdia humanità-
ria que estan vivint els refugiats. 

A Barcelona diferents entitats solidàries s’hi  van sumar 
i van impulsar la iniciativa, entre les quals algunes de 
Gràcia com la plataforma Barri Obert. 

El mateix dia 27 es van commemorar els 40 anys de la 
fundació de la República Àrab Sahrauí Democràtica. Des 
de Gràcia l’associació Gràcia amb el Sàhara, entitat que 
fa 15 anys que treballa per difondre la causa del poble 
saharauí, van fer una crida a penjar banderes del Sàhara 
Occidental a la seu del districte de Gràcia i als balcons.

n II Jornada per l’educació pública a 
Gràcia
El 27 de febrer es va celebrar aquesta jornada al Centre 
Cultural la Violeta organitzada per l’Assemblea Groga 
de Gràcia, amb el títol: L’avaluació externa millora la 
qualitat de l’educació? 

n La Sedeta dóna suport a la Jove 
Orquestra Simfònica de Barcelona
El Centre cívic va acollir el concert del 31 de gener de 
la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona dirigida per 
Carlos Checa en  el seu programa dedicat al “Roman-
ticisme més clàssic”. El públic assistent va poder gau-
dir de peces de Mendelssohn, Rossini i Ludwing van 
Beethoven.

La bona acollida i l’assistència massiva van animar a 
oferir un segon concert el 28 febrer, aquest cop amb 
repertori de Schubert.
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n Vine a fer salut al Parc Creueta del Coll!
Del 20 de gener al 9 
de març  tots els di-
mecres al matí s’han 
fet  activitats de dina-
mització al circuit de 
gimnàstica per a la 
gent gran del Parc de 
la Creueta del Coll. 
Aquestes sessions 
han estat dirigides 
per professionals de 
l’esport de l’escola 
LEXIA que han as-
sessorat els assis-
tents sobre el funcio-
nament correcte dels 
aparells, amb la fina-

litat que les persones usuàries siguin plenament autòno-
mes en la utilització de les instal·lacions, sense necessi-
tat de suport tècnic o professional permanent.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per la Comissió 
de Salut Comunitària del Coll, el Consell de la Gent 
Gran de Gràcia amb la col·laboració de l’Escola Lexia. 

n Campanya de preinscripcions als 
centres educatius
L’Ajuntament de Barcelona, amb el suport del Consorci 
d’Educació de Barcelona, ha tornat a desenvolupar per 
aquest curs 2016-2017 diferents accions comunicati-
ves sobre les Jornades de portes obertes que orga-
nitzen els centres educatius públics i concertats de la 
ciutat sostinguts amb fons públics i adreçades a les 
famílies amb fills o filles que hagin de cursar el segon 
cicle d’educació infantil, ensenyaments obligatoris o 
que hagin de canviar de centre educatiu.

n Campanya informativa d’ampliació 
horària del Centre d’Urgències Atenció 
Primària de Gràcia (CUAP)
Al mes de gener s’ha dut a terme la campanya infor-
mativa adreçada a la població de Gràcia a través de 
cartells, octavetes, i difusió a les xarxes socials per 
informar de l’ampliació de l’horari d’atenció de les ur-
gències mèdiques però també sobre la identificació 
del servei que es presta. Aquest servei va començar 
aquest desembre a l’Hospital de l’Esperança, de les 8 
a les 24h, i a finals de 2016 el servei del CUAP s’oferirà 
des de les instal·lacions del CAP Larrard amb atenció 

de 24 hores. Aquesta campanya s’emmarca en  la me-
sura de govern presentada al plenari del passat mes de 
desembre sobre la salut a Gràcia.  

n S’activen més sales d’estudi
Durant els mesos de gener i febrer s’han obert dues 
sales puntuals d’estudi nocturn al districte, l’una a la 
biblioteca Jaume Fuster i l’altra a l’espai jove La Fon-
tana, juntament amb la que de caràcter permanent a la 
biblioteca Vila de Gràcia.

n 3a Edició Nanoteatre
Aquest primer cicle de teatre de petit format de Gràcia 
va tenir  lloc els dissabtes 13, 20 i 27 de febrer. S’han 
pogut veure  un total de 12 muntatges de curta durada, 
15 minuts, de gèneres molt diversos i en espais escè-
nics molt poc habituals. Les representacions van ser per 
a un màxim de 15 espectadors ja que es fan en espais 
molt reduïts. La majoria d’aquests espais pertanyen al 
nou edifici de Lluïsos que per primera  vegada acullen 
#NanoObres. Com ja es va fer amb la 2a edició, un dels 
textos participants formarà part de la programació del 
Píndoles, Festival de Microteatre fora del Teatre.

n Presentació del Bicentenari de la Festa 
Major
El 29 de febrer la Fundació Festa Major de Gràcia va 
presentar públicament el projecte del Bicentenari de la 
Festa Major. Aquesta celebració que s’iniciarà al mes 
de maig de 2017 i clourà el maig de 2018, té com objec-
tiu esdevenir l’oportunitat per realitzar un punt d’inflexió 
en la història de la festa i també per celebrar els dos se-
gles de tradició, cultura, guarnit i projectes col·lectius.   

n Nova edició de la verdinada
Del 28 de febrer al 29 de març Gràcia acull la 9a Edició 
de la Verdinada amb un ampli programa d’activitats que 
inclou xerrades, tallers, debats, caminades, mercats d’in-
tercanvi.., un mes dedicat íntegrament al medi ambient. Hi 
participen els Lluïsos de Gràcia, el Jardí del silenci, l’aula 
ambiental Bosc Turull i l’Espai Fontana, entre d’altres. 



7

PARTICIPACIÓ

n #Decidim Gràcia!. Procés de Participació 
del Pla D’actuació del Districte
Per primera vegada s’ha dissenyat un procés híbrid, 
que combina la participació presencial i la digital. Per 
participar-hi de manera presencial Gràcia convoca en-
tre 30 i 40 cites. D’una banda, els diferents òrgans de 
participació com els Consells Sectorials i els Consells 
de Barri es converteixen en espais de debat participa-
tiu on realitzar propostes. D’altra banda, s’organitzen  
debats específics on es convida a participar als veïns 
i veïnes. Aquestes són les sessions que han tingut lloc 
fins ara:  

• Consell de dones  3 de febrer
• Consell de gent gran 17 febrer
• Consell Sectorial de d’Accessibilitat, 17 febrer
• Consell de salut, 18 febrer
• Consell escolar, 22 febrer
• Consell de comerç, 24 febrer
• Consell de Cultura, 1 de març
• Consell de barri del Coll, 29 de febrer
• Ateneus de fabricació, 24 de febrer
• Remodelació del Mercat de l’Abaceria, 25 de febrer
• Debat Com Millorem la salut de les dones, 29 febrer 

n Altres òrgans i sessions informatives
Sessió retorn implantació fase 4 nova xarxa de bus, 17 
desembre

Audiència Pública, 27 gener

Sessió informativa sobre el projecte arquitectònic i mu-
seístic de la Casa Vicens, 17 de febrer

Plenari extraordinari, 15 febrer

Comissions Consultives, 23 febrer

ESPAI PÚBLIC

n Millora voreres carrer Taxdirt
El passat mes de desembre es van renovar les voreres 
d’ambdós costats del carrer Taxdirt entre els carrers de 
Secretari Coloma i Sardenya, les voreres es trobaven 
molt deteriorades, també s’ha renovat el paviment de 
la calçada.

n Actuació Plaça Dones del 36
A mitjans del passat desembre va finalitzar aquesta ac-
tuació que tenia per objecte adaptar part de la zona 
enjardinada als usos actuals per guanyar espai per a 
jocs i estada.

n Urbanització carrer Ca l’Alegre de Dalt
Ha finalitzat la remodelació integral del carrer Ca l’Ale-
gre de Dalt, en el tram comprès entre els carrers de Pi 
i Margall i Camèlies. Les obres han tingut una durada 
de deu mesos. Les obres que s’ha realitzat han ampliat 
la vorera del costat Besòs, s’ha substituït l’arbrat, s’ha 
renovat la pavimentació, els embornals, l’enllumenat i 
el mobiliari urbà.

n Readaptació del trànsit a la Plaça 
d’Alfons Comín
El passat mes de gener van finalitzar les obres de reor-
denació del trànsit a la plaça d’Alfons Comín per afa-
vorir la circulació de vehicles, aquesta reordenació està 
motivada per l’entrada en funcionament de la fase 4 de 
la nova xarxa de bus.

n Seguiment obres Travessera de Dalt 
tram Pl. de Lesseps – C. De l’Escorial
Els treballs continuen a la part central de la calçada dei-
xant dos carrils de circulació de vehicles en cada sentit. 

S’estan realitzant treballs en aquesta part central que 
consistiran en:

• Col·locació del calaix prefabricat de la cambra per a 
la línia d’alta tensió de Red Eléctrica de España.

• Treballs de construcció del col·lector i reparació d’al-
guns trams.

• Preparació de les capes inferiors del paviment de la 
calçada
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Les tasques previstes s’han executat en menys temps 
fet que ha permès avançar l’obertura del transit del car-
rer de Verdi cap a la Travessera de Dalt el passat dilluns 
29 de febrer.

n Adequació de la plaça del Poble Romaní
S’han millorat les condicions d’enllumenat de l’espai i 
s’està adequant una part de la plaça per a la instal·lació 
de les pistes de petanca. Properament s’enderrocarà 
un entramat metàl·lic i es reforçarà la mitgera existent.

TAST D’AGENDA 
3 de març Sant Medir

6 de març acte Central Dia Internacional de les Dones. 
Programa d’actes del 4 al 13 de març  

4 a l’11 de març Festival Visual Sound

19 de març campanya Sang Blava

27 març Dia Internacional del Teatre

També us avancem l’agenda dels propers debats parti-
cipatius del Pla d’actuació de districte:

• Consell de barri de Camp d’en Grassot-Gràcia Nova, 
7 de març

• Consell de barri de la Vila de Gràcia, 10 de març
• Consell de barri de la Salut, 14 de març
• Pla de terrasses, 14 de març
• Debat participatiu Superilles Camp d’en Grassot 

Gràcia Nova,15 de març
• Debat específic sobre economia social, 16 de març
• Consell de barri de Vallcarca i els Penitents, 17 de març
• Debat sobre el Coll i el Parc dels Tres Turons, 18 de 

març

8 DE MARÇ DIA 
INTERNACIONAL 
DE LES DONES 
A GRÀCIA 
2016
TEIXINT XARXES 
PER LA JUSTÍCIA
DE GÈNERE

Exposicions

Exposició de pintura i dibuix digital “La dona” de Niko Yakhimenko. 
De dimarts 8 a dilluns 21 de març 
Espai Jove La Fontana. Gran de Gràcia, 190.

Exposició “Veïnes, ciutadanes”, sobre la participació de les dones 
que van liderar els moviments veïnals de la dècada dels anys 70 
a Catalunya, amb la col•laboració de l’institut de la Dona de 
Catalunya.
De dijous 10 de març a dissabte 2 d’abril 
Centre cívic El Coll - La Bruguera. Aldea, 15.

10a edició del Concurs - exposició de dibuixos i foto-narració 
“Amigues, mames, iaies i tates” dones influents a la vida dels que 
vulguin concursar.
Des del dijous 10 de març fins al dissabte 2 d’abril. 
S’ inaugura a les 19:15h  
Al Centre Cívic el Coll - La Bruguera. Aldea, 15.
Organitza: Comissió Dia de la Dona 2016.

14 h Calçotada popular a 10 € (tiquets al centre cívic “el Coll - La 
Bruguera”).

15 h Subhasta d’ il•lustracions (els diners recaptats aniràn a una 
associació de dones)Monòleg improvisat “Femiquè” a càrrec de 
David Priego i concert amb Maria Cambray presentant la “little 
pony tour”.

Lloc: Plaça Laguna Lanao 
Organitza: Comissió Dia de la Dona 2016

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


