Audiència Pública
Gràcia, juny 2017

A continuació es
recullen les propostes i
demandes de la
ciutadania realitzades
en el marc de
l'Audiència Pública
del Districte de Gràcia
celebrada el passat
dimecres 7 de juny a
les 18.30 h a l'Envelat
del bicentenari de la
Festa Major.

 Les intervencions apareixen en el mateix ordre en què van ser
plantejades i, en cas que aquestes hagin estat múltiples, s’han
numerat (1.1, 1.2, 1.3...).
 Trobareu les respostes i detall de les actuacions realitzades arran
de les vostres peticions a la darrera columna. Si s’escau, s’indica
en cursiva la resposta inicial donada en el curs de l’Audiència.
 Aquest és un document de treball, en cap cas, una transcripció
literal de l’Audiència. El document recull només les intervencions
susceptibles de tenir resposta, gestió o actuació fetes per les
persones interessades presents a la sala. Tampoc recull les
intervencions que en el decurs de la pròpia Audiència o en dies
posteriors es van gestionar o es van resoldre.
Aclariment
Degut a les diverses intervencions coincidents sobre problemàtiques
vinculades a la Plaça del Sol s'ha elaborat una resposta conjunta per
a les vuit primeres demandes. La resposta es reprodueix únicament
en la transcripció de la primera intervenció d'aquest document.
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INTERVENCIÓ 1

Veïna del carrer Maspons que agraeix la presència
del quiosc de jocs a la plaça del Sol i aplaudeix
aquesta línia d'iniciatives al barri.
També informa de l'existència habitual de drogues
molt a prop del quiosc de jocs i considera que no
és normal, que ho ha denunciat a la GUB i no es fa
res al respecte.
Insta a què s'indiquin quines actuacions concretes
es comprometen a dur a terme.
Resposta conjunta a les qüestions relatives a la pl. del Sol
Una de les preocupacions que tenim com a govern és tot el
tema de convivència a les nits a la Vila de Gràcia, de forma
especial a plaça del Sol. És per això que vam impulsar un Pla
de Places, espai públic i convivència, per establir espais de
treball conjunt i plantejar accions de forma contínua.
A plaça del Sol hem de pensar una actuació contundent per
desfer la situació actual. Vam començar amb una sèrie de
mesures iniciades l'estiu passat que continuarem i altres que
anem ampliant.
A continuació detallem les actuacions que s'estan realitzant:
1. Les Taules amb veïnat a les places de Sol, Virreina i
Diamant: farem a juny, juliol i setembre.
2. Recollida manual de llaunes.

3. Presència fixa GUB que ajuda a reduir el soroll. A les taules
ciutadanes realitzades l'estiu passat es va valorar com un
reforç a l’hora de rebaixar el soroll.
4. Avancem l'horari de la neteja a la 1, i continuarem valorant
reajustaments si és necessari. Respecte a les papereres,
s’ha proposat un reforç de la freqüència de buidatge i es
col·locaran unes altres suplementàries (de cartró) a les que
ja existeixen per augmentar la capacitat de recollida.
5. Grups de visualitzadors que controlen el compliment
d'horaris dels locals i les persones que es queden fora dels
locals parlant i fent soroll. Fan sensibilització i recordatori.
6. Equip de mediadors a través del Servei de Gestió de
Conflictes que donen suport a la GUB i participen amb els
restauradors i usuaris de les places. Ens permet fer
diagnòstics qualitatius del que passa i fer treball comunitari
a les places. Els hem ampliat horari a 40h/setmana, de juny
a setembre i d'abril a octubre.
7. Patrulles fixes i dinàmiques a les places Virreina, Sol,
Revolució i Diamant. Es va iniciar l’estiu passat amb reforç
de patrulles d’agost a setembre i enguany hem ampliat de
maig fins a octubre. Seguirem prioritzant pressupost tenint
en compte que a les nits hi ha molta necessitat i poques
patrulles. Amb el pressupost extra que destinem hem
garantit que les patrulles quedin fixes a les places.
8. Tema de consum drogues i alcohol hem de pensar en una
campanya més intensiva. La plaça del Sol és un dels llocs
on més multes es posen però segurament no és suficient,

també es posen multes als comerços que venen fora
d'horaris. És un dels punts on haurem de fer campanyes
específiques i que incidirà majoritàriament en un canvi
d'hàbits.

12. Horaris terrasses: cal pensar en seguir avançant en els
horaris de neteja. Els horaris vigents actualment són els
següents:
ESTIU (de l'1 de juny al 15 de setembre)
 Els bars tanquen a les 03.00 h de diumenge a dijous. I a
les 03.30 h els divendres, dissabtes i vigília de festius.
 Les terrasses tanquen a les 00.00 h de diumenge a
dijous. I a les 01.00 h de divendres, dissabte i vigília de
festius.
 Per Festa Major les terrasses disposen d’un Decret
d’ampliació horària.

9. S'ha ampliat horaris i el nombre de places on es fa el quiosc
de jocs. Amb aquesta dinamització pretenem que els espais
tornin a ser espais de proximitat. En aquests moments
convivim amb els passavolants però anem aconseguint que
hi hagi activitats familiars durant el dia. Hem de seguir sent
proactius.
10. Barreres arquitectòniques i escales a plaça del Sol: s'ha de
pensar si és possible trobar-ne solucions; s’està estudiant la
possibilitat d' incorporar o modificar elements de la plaça
que puguin ajudar a anar cap a un canvi d’usos.
11. El Pla d'usos actua en establiments de pública concurrència
i no contempla restricció a les bodegues, considerades
comerços d’alimentació. És a dir, la legislació actual permet
que amb un comunicat puguin obrir. Quan intervenim i
limitem els usos a l'espai públic s’ha de justificar que hi ha
un interès general, ja que limitem que qualsevol persona
pugui obrir un comerç. S'ha fet amb la restauració al Pla
d'usos i hem d'estudiar si podem arribar a acreditar un
conflicte que afecta a la convivència respecte a les
bodegues. A la Vila de Gràcia tenim uns horaris més
restrictius que a la resta de la ciutat (les bodegues han
d'estar tancades entre 23 h i 7 h segons decret), a més,
també es prohibeix que els establiments alimentaris estiguin
oberts 24 hores.

HIVERN (del 16 de setembre al 31 de maig)




Els bars tanquen a les 02.30 h de diumenge a dijous. I a
les 03.00 h de divendres, dissabte i vigília de festius. Per
Cap d’Any i per Setmana Santa els bars disposen d’un
Decret d’ampliació horària. Per Cap d’Any poden tancar
una hora més tard.
Les terrasses tanquen a les 00.00 h de diumenge a
dijous. I a les 01.00 h de divendres, dissabte i vigília de
festius.

13. Activitats associatives o culturals: a plaça del Sol és on es
realitzen menys activitats culturals i associatives respecte la
resta de places. La majoria de les activitats autoritzades pel
districte es realitzen amb limitadors acústics.
Es portarà la informació a la Taula Ciutadana de juny que
confirma que a la plaça és on menys activitats estem
programant. Totes les activitats funcionen amb limitadors de
so i els horaris són els mateixos que es donen a la resta de
places.
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L’interès general d’aquest govern és la salut i el descans
dels veïns i les veïnes.
INTERVENCIÓ 2

Sol·licita l'actuació respecte al botellón, la
massificació i les conseqüències que se’n deriven:
soroll, brutícia... i l'incompliment de la legalitat per
part de persones i establiments, que fan difícil la
vida del veïnat i comporten la seva exclusió i el
sotmeten a uns decibels superiors als permesos
legalment.
Exposa que la situació es produeix diàriament a la
plaça del Sol i voltants i no entén la concessió de
nous permisos per l'obertura de bodegues,
algunes de les quals venen alcohol les 24 hores
del dia. Sol·licita més presència i actuació per part
de la GUB tots els dies de la setmana.

Reitera la problemàtica de l'entorn del quiosc de
jocs. Considera necessari que hi hagi un parc
infantil amb tancat que ocupi part de la plaça.
Troba inacceptable que en una zona amb tanta
problemàtica acústica com és la plaça del Sol, es
realitzin tantes activitats nocturnes amb barres pel
consum de cervesa.
El problema és de dilluns a diumenge i una
patrulla divendres i dissabte és insuficient.
Sol·licita que es faci complir la legislació vigent
que prohibeix el consum de drogues i begudes
alcohòliques a l'aire lliure amb el que també es
reduirien les actituds incíviques que se'n deriven.
Proposa que, si no hi ha pressupost, que es pugui
finançar la urbana amb les multes dels incívics
Resposta conjunta a les qüestions relatives a la pl. del Sol

Resposta conjunta a les qüestions relatives a la pl. del Sol
INTERVENCIÓ 3

Reitera la problemàtica del botellón.
Es queixa de la realització de concerts en horari
nocturn en una zona saturada acústicament,
saturada de gent, d'alcohol, de drogues... amb tot
el que això comporta.
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INTERVENCIÓ 4

Convindria treure les escales/grades, que van des
del carrer Xiquets de Valls al carrer Canó, ja que
s'hi concentren drogues, alcohol, tambors,
guitarres, orines, etc. i dificulten l'accés a alguns
habitatges.
Exposa que l'existència de l’hotel no és una
molèstia sinó al contrari, dona bona imatge a la
plaça. I que també s'han pres mesures per evitar
els efectes d' actituds incíviques.
Resposta conjunta a les qüestions relatives a la pl. del Sol
INTERVENCIÓ 5

Sol·licita al govern si realment es planteja resoldre
el tema de la pl. del Sol i voltants, bàsicament el
botellón que ha anat a més en els últims anys, que
ha estat denunciat en reiterades ocasions i, tot i la
voluntat del govern no hi ha hagut resposta
efectiva.
Demana que es faci complir la normativa, més
presència i efectius de la GUB per fer front als
usuaris incívics aturant la contaminació acústica i
la degradació del barri.

S'afegeix a totes les demandes anteriorment
exposades i sol·licita que es posin barreres
arquitectòniques que prohibeixin les activitats que
s'hi estan produint.
Resposta conjunta a les qüestions relatives a la pl. del Sol
INTERVENCIÓ 7

L'aparició de la presència de bars a la plaça ha fet
desaparèixer els nens de la mateixa. Sol·licita al
govern que utilitzi les seves eines per resoldre el
tema i millorar la presència infantil, reduir el
consum de drogues i alcohol, i permetre el
descans del veïnat durant tota la setmana.
Respecte els elements arquitectònics sol·licita
actuacions fixes, no mòbils.
Resposta conjunta a les qüestions relatives a la pl. del Sol
INTERVENCIÓ 8

Reitera els temes anteriorment exposats. Sol·licita
una reflexió per part del govern de la promoció i
oferta turística que s'està venent, ja que, a part
dels problemes que comporta, també cal tenir en
compte el cost del manteniment.

Resposta conjunta a les qüestions relatives a la pl. del Sol
INTERVENCIÓ 6
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Reclama al govern que exposi quin és l'interès
general, si el dels bars o el del veïnat?
Resposta conjunta a les qüestions relatives a la pl. del Sol
INTERVENCIÓ 9

Els horaris són estàndards a totes les places.
No hi ha accés a telèfons sinó que hem de vetllar perquè els
horaris es compleixin.
La revetlla de Sant Joan tindrà limitadors de so i la durada està
prevista fins a les 2 h de la matinada coincidint amb el
tancament del Centre Artesà Tradicionàrius (CAT).

Es demana que per a la propera revetlla de Sant
Joan no passi com l'any passat, on durant una
festa de l'esplai que es va dur a terme, la plaça es
va acabar convertint en una discoteca a l’aire
lliure, sense limitadors de so pels equips de
música.

S'han instal·lat limitadors de so per a la revetlla de Sant Joan.
L'horari de finalització va ser a les 2 h de la matinada. L'activitat
celebrada ha estat organitzada pel CAT, coincidint amb la
cloenda del Festival Tradicionàrius.

Sol·licita:

Els horaris són estàndards a totes les places.

 Si s'ha autoritzat la venda de begudes
alcohòliques durant la revetlla. Si és així, s'està
potenciant el problema.
 Que es compleixi l'horari de tancament i
sol·licita un telèfon o persona de contacte al
qual el veïnat pugui recórrer en cas
d'incompliment.
 Si s'ha limitat l'aforament i, en cas afirmatiu,
que aquest es controli per evitar incidents

Des del districte emprem tots els mecanismes per fer que es
compleixin els horaris de tancament

Resposta inicial
La majoria de les activitats funcionen amb limitadors de so.

La majoria de les activitats funcionen amb limitadors de so.

INTERVENCIÓ 10

Quan es faran les obres d’arranjament al carrer Ca
l'Alegre de Dalt en el tram comprès entre la
Travessera de Dalt i el carrer Camèlies? És l'únic
tram que queda per urbanitzar de nou.
Aquest tram no té prou llum, les voreres no hi
permetran passar dues persones a la vegada, el
ferm de les voreres és irregular. És l'únic tram
amb vehicles estacionats ambdòs costats.
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Resposta inicial

INTERVENCIÓ 11

És cert que s’ha executat la urbanització del carrer Alegre de
Dalt, entre Camèlies i Pi i Margall, i s’ha arranjat el tram entre la
Ronda Guinardó (jardins Pere Calders) i el carrer Mare de Déu
de La Salut. Resta pendent urbanitzar el tram entre Ronda
Guinardó (Jardins Pere Calders) i el carrer Camèlies.

Referent a l'institut Vallcarca:

Les obres de Camèlies es preveu que comencin a finals del
2017 i amb una durada prevista de poc més d’un any. Des del
departament d’Obres i Manteniment s’ha començat a treballar
en els estudis previs d’Alegre de Dalt, i tot i que no hi ha PIM
(Pla d’Inversions Municipal) per aquest mandat, s’intentarà
executar en el mateix paquet de les obres de Camèlies. Es
convida al veí a consultar el projecte als serveis tècnics del
Districte.
Des de Serveis Tècnics del Districte s’ha mantingut una reunió
amb el veí interessat en consultar el projecte del carrer
Camèlies. El veí va poder consultar el projecte durant la
celebració del passat Consell de Barri de la Salut del dia 14 de
juny.

L'institut Vallcarca es construirà en els jardins
Comas i Llaberia?
1. Quina ha estat la demanda que ha fet declinar la
idea inicial de fer l'institut al terreny que hi ha a
sobre de la Guàrdia Urbana?
2. Quin sentit té destruir els millors jardins de
Vallcarca-Els penitents tenint en compte que
existeixen solars que es podrien aprofitar per
fer l'institut? Què tenien de dolent les altres
alternatives?
3. S'ha avaluat l'impacte social que té destruir uns
jardins tant utilitzats pel veïnat de totes les
edats? Notar que tots els dies els gaudeixen
famílies que porten a jugar als nens als
gronxadors mentre les mares fan la xerradeta
als bancs, gent jove que juga a ping-pong o ve a
passejar el gos i no hi ha diumenge que no
faltin els avis jugant a la petanca. Aquest és el
parc més utilitzat i més agraït per tot el veïnat
de Vallcarca-Els penitents, de debò s'ha
plantejat eliminar-lo?
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Resposta inicial

INTERVENCIÓ 12

1. A la tardor del 2008 es va fer una modificació del Pla
General Metropolità per fer un canvi en la qualificació del
solar d’Anna Pifarré de zona verda en equipament per a la
construcció de l’Institut.
L’any 2009 alguns veïns i veïnes d’enfront del solar
presenten un recurs contra l’MPGM al·legant que la
compensació de zona verda de la modificació urbanística no
complia amb criteris de qualitat i funcionalitat. La sentència
ja està emesa i és ferma.

El tram del carrer Perill entre Venus i Torrent de
l'Olla sembla ser un lloc sense llei.

2. A partir de maig de 2016, quan es va conèixer la sentència,
els serveis tècnics del districte i de l'àrea d'urbanisme i
planejament de l'ajuntament van iniciar una diagnosi dels
solars existents per trobar una ubicació alternativa. Cal que
siguin solars qualificats d'equipament, de titularitat municipal
i amb unes dimensions i ubicació que permetin ubicar un
institut.
Es van valorar i prioritzar 5 possibilitats, de les quals la
millor opció és el solar dels Jardins Dr. Comas i Llaberia.
Aquesta parcel·la està qualificada d'equipament i és de
titularitat pública. Actualment s'està prioritzant a la ciutat de
Barcelona la construcció d'instituts-escola (centres formatius
de 3 a 18 anys), per la qual cosa, la seva ubicació al costat
no és un punt negatiu.
El jardí es traslladarà a la parcel·la on originalment es volia
desenvolupar l'institut, i que es troba a uns 100 metres. El
barri no perdrà zona verda.

Un dels problemes del carrer es el BCN Sports
Hostel. Els veïns i veïnes hem posat queixes,
denúncies, s'ha contactat amb el síndic de
greuges, amb la guàrdia urbana, però no veiem
cap millora. Volem saber quines mides s'estan
prenent perquè l'hostal controli els seus clients a
la nit. Des de Maig fins a Octubre totes les nits els
usuaris de l'hostal, seuen als bancs que hi ha per
tot el carrer, a beure i fumar, cridar i cantar,
impedint el descans del veïnat. Jo mateixa he de
gastar-me una quantitat de diners que no tinc en
fer l'aïllament de les finestres i posar aire
condicionat, perquè no podem dormir amb les
finestres obertes a causa del soroll. No sé quina
és la solució, però ha d'haver-hi alguna, perquè
moltes vegades aquest turisme de borratxera
s'encara tant amb els veïns i veïnes que els cridem
l'atenció, com amb els empleats de l’hostal, que
pobres, no en tenen cap culpa.
L'altre problema són les motos. Tot i que
aparentment està prohibit aparcar a la vorera (sí
les bicicletes, que no poden fer-ho perquè les
motos no ho permeten), sempre les voreres estan

9

plenes de motos, moltes vegades de gran
cilindrada. Els usuaris del gimnàs i, sobretot, de
l'escola de ball, aparquen les seves motos a la
vorera, fent impossible que puguem creuar d'una a
l'altre (els pares amb nens amb cotxet moltes
vegades hem de tornar tot el carrer enrere perquè
no podem travessar el carrer a causa de les motos
(adjunto fotos). Un altre problema provocat per les
motos és el soroll. Els usuaris de l'escola de ball
encenen les motos, les deixen enceses, i es posen
a xerrar. Molts cops aquestes motos de gran
cilindrada estan entre 5 i 15 minuts enceses,
parades al carrer. Mai hem vist a la guàrdia urbana
posant multes.
Demana que es multin les motos que incompleixen
les normatives i que es col·loqui un senyal de
prohibit aparcar. Proposa instal·lar més
aparcament de bicis al carrer.

entre altres, expressa el compromís de mantenir el silenci, tant
a dins de l'equipament com a fora, a partir de les 23 hores, però
tenim capacitat de vincular la responsabilitat (i per tant de
sancionar) de la molèstia de fora al carrer, per molt que siguin
clients, amb l’hostel. És un problema de convivència.
Els bancs del carrer tenen molt ús. S'ha de valorar la
possibilitat de treure bancs, si la retirada compensa o no.
Pel que fa a les motos, s'està treballant en un Pla de Motos per
establir una mesura al respecte, i quan es tingui una proposta
definitiva es presentarà al veïnat.
Es multa molt a les motos, el problema és que hi ha 4 vegades
més motos que aparcaments. Es recull la proposta de col·locar
el senyal.
Finalment, es va valorar la retirada del banc enfront de l’hostel
del carrer Perill. En el seu lloc s'han instal·lat pilones. També
s'ha col·locat un senyal de prohibit aparcar motos.
Amb aquestes actuacions es pretén eliminar les incidències de
soroll que es generen.

Resposta inicial
Ens consta que fa un any va entrar una instància sobre aquest
tema en forma d'IRIS que es va traslladar a la Guàrdia Urbana
per incrementar la seva presència. També ens van alertar en
l’Audiència del mes d’abril.
Des de l'abril hem mantingut converses amb l’hostel i el
Centre Esportiu per establir el seu nivell de responsabilitat.
Ens han assegurat que disposen d'un reglament intern que,
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INTERVENCIÓ 13

Veïns i veïnes del Carrer Carolines preocupats per
la pròxima apertura de la Casa Vicenç, volen
preguntar, avançant-se als problemes:
 En quin lloc d'internet està exposat el projecte
de reforma de Casa Vicenç? Per què no han
trobat ni el projecte ni el pla d'impacte turístic?.
 Quin pla d'impacte turístic preveuen?
Resposta inicial
Els promotors de la Casa Vicens, a petició del Districte, estan
fent el pla d’impacte turístic, i encara no està acabat, per tant,
encara no s’ha fet públic.
Està prevista una sessió dels promotors amb veïnat, a finals de
juny, principis de juliol. Encara no està fixada la data. La Casa
Vicenç està previst que obri al mes d'octubre




Bústia per a comunicacions, i reunions periòdiques veïnat
Mecanismes d’avaluació

La Casa Vicens no serà un equipament públic sobre el que el
districte pugui decidir el seu règim de funcionament i
d'activitats. Hauran de donar compliment a les normes de soroll
i si estarà a sobre en cas que hi hagi problemes de
convivència.
Des del districte estarem a sobre de que les molèsties que
pugui ocasionar l’obertura d'un edifici com aquest siguin les
mínimes.
Pel que fa al projecte dels carrers de l’entorn, els serveis
tècnics del Districte ara estan treballant per fer l’avantprojecte
del c. Carolines, i Aulèstia i Pijoan. Es preveu tenir el projecte
després de l’estiu i que al mes d’octubre es puguin fer les
sessions de participació amb el veïnat per compartir les
propostes.

Algunes de les mesures del pla que estem treballant
conjuntament són:







Limitació del nombre visitants a 20 persones cada 20 minuts
(203.250/any).
Gestió de cues a l’interior de la finca (capacitat 200
persones) + conserge.
Minimitzar les persones que no tenen entrada.
Aïllament acústic .
Recollida selectiva de residus.
Programa d’activitats per al públic familiar i local (cap de
setmana).
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INTERVENCIÓ 14

Demana que s'incrementi la freqüència de pas del
bus 116 en caps de setmana. El dissabte a la tarda
es queda amb només 2 busitos cada hora. El
diumenge al matí hi ha 3, i a partir de les 16.30h
només 1.
El veïnat i comerciants volen saber què passarà
amb la ubicació de les parades dels busos
turístics.
Resposta inicial
La petició ja es va traspassar a l'àrea de mobilitat. Encara
queda molta feina per fer amb aquesta línia.
Pel que fa al bus turístic, ja es va decidir que no podria tenir
parades a la Travessera de Dalt per ser incompatible amb la
xarxa ortogonal, ja que mentre que la de bus turístic és una
xarxa lenta la de xarxa ortogonal és ràpida.
S'està treballant en buscar una alternativa per a la seva
ubicació. Quan es tingui una proposta és portarà a debat i
s'espera tenir-la abans de l'estiu.
Respecte el bus 116 i la seva freqüència de pas i vehicles
informem que els dies feiners es disposa de 5 vehicles que
passen amb una freqüència d' 11 minuts, i els dissabtes i
festius disposem de 2 vehicles que circulen cada 23 minuts. El
nombre d'usuaris es redueix un terç els dissabtes i festius
respecte els dies feiners (d'uns 3.000 usuaris a uns 1.000
aproximadament). Continuem treballant amb Mobilitat i valorant

diferents alternatives per poder incrementar la freqüència del
bus 116.
Respecte al bus turístic, informar que en el marc del Park Güell
s'estan treballant tots els aspectes relatius a la mobilitat dels
entorns, bus turístics inclosos.
INTERVENCIÓ 15

Vol parlar del funcionament de l'aplicació de les
llicències d'usos de comerços i establiments al
barri de la Vila. La zona anomenada de
concentració va des de la Travessera de Gràcia
fins a la Diagonal. Mentre que el centre del barri
(Verdi, Major de Gràcia, les places) està saturat, a
la corona (Travessera de Dalt, Escorial, Pi Margall i
principi de Verge de Montserrat) el comerç amb
restauració és més minso. Segons informe extret
del web de l'ajuntament, a la Travessera de Dalt
només hi ha 12 establiments llicències de comerç
amb restauració per a una via amb una llargada
aproximada d’1km. Aquests establiments estan
tots concentrats al primer tram entre pl. Lesseps i
carrer La Granja.
Vol que els tècnics tinguin en compte no només el
número de llicències permeses sinó també la
saturació real. És veïna de la Travessera de Dalt
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que vol invertir en el seu barri i s'ha trobat amb la
porta tancada.
Des del districte es vol fomentar el comerç, però la
travessera necessita que s'obrin més
establiments. No pot ser que l’única forma sigui
esperar a que algun comerç es doni de baixa.
El tram de zona verda de Travessera de Dalt amb
la Ronda Guinardó es troba en molt mal estat
(mobiliari i zona verda).
Resposta inicial
El Pla d'Usos es va acordar amb diferents grups polítics. Es va
acordar quines eren les seves limitacions i es va aconseguir
recollir majoria en un Plenari. En última instància, va incorporar
Travessera de Dalt perquè altres formacions així ho van
requerir.
Tenim 591 establiments de restauració a la Vila de Gràcia i és
difícil segregar un carrer d'un altre i és per això que es va fer
aquesta mesura, que recull que hi ha una zona altament
saturada i una altra zona en què només es podrà obrir un nou
comerç si un altre es dona de baixa, intentant moure els
comerços de la zona saturada a la que encara té marge.
Hem rebut comentaris d'aquesta zona de la Ronda. Ho
comencem a estudiar. S'aprofita per convidar a tothom a
assistir a la inauguració de la Travessera de Dalt que se
celebrarà dissabte dia 10.
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Segueix el dia a dia del Districte a:

ajuntament.barcelona.cat/gracia
I, també, a les nostres xarxes socials:
#GràciaParticipa
@districtegracia
@bcn_gracia
@bcn_gracia
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