
 
 

 

1 
 

Resum Trobada de l’Alcaldessa a la Vila de Gràcia 
 

 Barri: la Vila de Gràcia 
 

 Districte: Gràcia 
 

 Data: 12.05.2022 
 

 Lloc: Escola Reina Violant 
 

 Horari: de 18.35 a 21:10 hores 
 

 Difusió: 
- Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/el-veinat-de-la-vila-comparteix-
amb-lalcaldessa-reflexions-i-propostes-sobre-el-barri_1174564 
- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72177720299063935 
 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 

El passat 12 de maig de 2022 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, concretament la corresponent al barri de la Vila de Gràcia. 
 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

 
Comerç i Economia  

- Queixes genèriques 

 Queixa relativa a alguns negocis privats que no compleixen amb les mesures 
d’accessibilitat a les seves botigues. 

- Mercat de l’Abaceria 

 Manifestació d’una de les persones assistents sobre el Mercat de l’Abaceria, demanant 
que es reformuli el projecte del Mercat amb una reducció del nombre de parades. 
Qui parla demana un projecte més petit i sostenible, sense una plaça dura i que hi hagi 
una zona verda més gran. 

- Mercat de l’Estrella 

 Es comenta que amb motiu d’obres al Mercat de l’Estrella i el seu trasllat provisional als 
jardins del Baix Guinardó, que aquest fet provocarà que s’hagi de talar un gran nombre 
d’arbres 

 
  Convivència  
- Soroll 

 Diverses persones es queixen de sorolls a les nits al barri. Es comenta una plaça que té 
nivells de so nocturn per damunt dels 60 decibels. 

 Petició que hi hagi una partida pressupostària per actuar contra l’excés de soroll a les 
places. 

 Petició de controls amb sonòmetres per a les places de la Vila de Gràcia. 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/el-veinat-de-la-vila-comparteix-amb-lalcaldessa-reflexions-i-propostes-sobre-el-barri_1174564
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/el-veinat-de-la-vila-comparteix-amb-lalcaldessa-reflexions-i-propostes-sobre-el-barri_1174564
https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72177720299063935
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 Queixa de permissivitat de la Guàrdia Urbana respecte a l’excés de soroll a les places. 
- Escola Reina Violant 

 Queixa del soroll que generen una classes de ball que es fan al gimnàs de l’Escola Reina 
Violant fora d’horari lectiu i sense que l’espai estigui condicionat per a aquesta activitat. 
Es demana que es complexin les normatives. 

 Queixa de les activitats que es fan al pati de l’Escola Reina Violant per raó, com es diu, 
que aquest espai del centre es pot llogar. Es diu que hi ha molts crits i sorolls. 

- Vehicles de neteja a les nits 

 Queixa de les molèsties que generen els camions de recollida d’escombraries a les nits, 
especialment en maniobres de marxa enrere 

- Gossos 

 Diverses queixes sobre les defecacions de gossos. 

 Petició que es fomenti a Barcelona que els gossos facin les seves defecacions als 
embornals de les clavegueres, entre els automòbils aparcats o als escocells dels arbres. 

 Petició de més control als parcs per als propietaris incívics de gossos. Es diu que no s’ha 
de limitar aquest accés, però sí sancionar els qui fan un mal ús dels parcs. 

- Adhesius publicitaris 

 Es qualifica d’intolerable la col·locació d’enganxines publicitàries als intèrfons. Es 
demana que aquesta activitat sigui sancionada. 

- Sensellarisme 

 Es demana informació sobre què es pensa fer en relació amb les persones que viuen al 
carrer. Es manifesta que els sensellarisme és un problema que enlletja de la ciutat. 

- Robatoris 

 Queixa genèrica de robatoris al barri de Sant Andreu. 

- Vandalisme a Sant Andreu 

 Queixa d’actes de vandalisme al barri de Sant Andreu, concretament contra vehicles 
particulars estacionats al carrer i als àmbits dels carrers Tramuntana i Lanzarote. 
Es demana més patrulles nocturnes i acció de la Guàrdia Urbana. 

 
Drets Socials i de Ciutadania  

- Violència de gènere 

 Una persona que diu haver patit violència de gènere desqualifica la tasca dels serveis 
SARA i PIAD de Gràcia. Pel que fa al primer es diu que un canvi en la direcció d’aquest 
servei l’ha deteriorat. 

 
Educació 

- Manca de places d’escola pública 

 Queixa d’una de les persones assistents que diu que 100 famílies es quedaran sense places 
d’escola pública de proximitat el curs vinent. Diu que aquest col·lectiu s’està organitzant i 
es demana que l’Ajuntament faci el que sigui a les seves mans, dins el Consorci d’Educació 
de Barcelona, perquè això no passi. 

- Escola Teixidores de Gràcia 

 Diverses persones presents a l’acte qualifiquen d’errònia la reubicació de l’escola des de la 
seva ubicació provisional actual en barracons. També hi ha queixes en relació a que el nou 
equipament sigui un institut-escola, dient-se que ha de seguir sent una escola de primària. 
Es diu que el del carrer Camèlies no és un emplaçament correcte, doncs, com es comenta, 
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hi haurà menys espai que a l’espai actual i que hi haurà tan sols un pati cimentat rodejat 
d’edificis alts, sense sol i sense arbres. 
Es manifesta decepció pel nou emplaçament i es demana més inversió del Consorci 
d’Educació. 
Es comenta també que hi haurà properament una reunió amb el Districte de Gràcia per tal 
de trobar solars alternatius per una escola de qualitat. 

- Patis oberts 
 Una de les persones assistents demana si el programa de Patis oberts al veïnat 

s’estendrà al conjunt d’escoles de la ciutat. 

 
Esports 

- Tinència d’alcaldia d’esports 

 Queixa que Barcelona no té una tinència d’alcaldia d’esports 

- Pavelló esportiu a Gràcia Nova 

 Queixa per la manca d’un pavelló esportiu a la zona del carrer Taxdirt amb Sardenya. Es 
manifesta que aquesta mena d’instal·lacions no tenen perquè ser de grans dimensions. 

- Gestió d’instal·lacions esportives 

 Queixa genèrica sobre l’explotació de les instal·lacions esportives amb ànim de lucre. 

- Ajuts a les entitats esportives 

 Es demana ajuts econòmics a les entitats esportives gracienques. 

 
Habitatge 

- Habitatges per a persones amb discapacitat 

 Una persona que s’identifica com a membre de l’Associació Entresòl, diu que cal 
potenciar les polítiques d’habitatge per a persones amb discapacitat intel·lectual. Es diu 
que es tracta d’un col·lectiu invisibilitzat, que treballen a centres ocupacionals i que 
tenen dret a una vida independent dels pares. 
Es reclama una tipologia d’habitatge singular per aquestes persones, que inclogui espai i 
els serveis necessaris per a aquestes persones. 
Es diu que l’habitatge que promou l’Ajuntament no té present aquest col·lectiu i es 
demana a l’alcaldessa que l’Ajuntament rectifiqui i promogui aquesta mena d’habitatge. 

 
Mobilitat  

- Queixes genèriques 

 Queixa en el sentit que l’Ajuntament de Barcelona s’està mostrant excessivament ectiu 
en l’eliminació de la circulació de vehicles a la via pública. 

 Queixa de la impossibilitat de circulació de cotxes del veïnat quan tenen lloc les jornades 
de promoció del comerç de proximitat. 

- Eix verd per Pi i Margall 

 Queixa relativa al desplegament de l’eix verd pel carrer Pi i Margall. Es diu que aquest és 
un carrer important i que com a resultat d’aquesta actuació, hi haurà un increment de la 
circulació. 

- Vila de Gràcia com a àmbit per a vianants 

 Manifestació d’una de les persones assistents sobre la necessitat que tot el barri de la 
Vila de Gràcia sigui una zona 100% per a vianants a curt termini 
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- Avinguda Riera de Cassoles 

 Una persona que s’identifica com a membre de la Plataforma Riera de Cassoles, parla 
d’infern els caps de setmana a l’avinguda del mateix nom. Diu que està d’acord amb les 
mesures de pacificació del carrer Gran de Gràcia els caps de setmana, però que és 
inacceptable que el trànsit d’aquesta via passi a la de Riera de Cassoles els dies 
assenyalats. 
Es diu que fins a 14 línies de bus passen per l’avinguda Riera de Cassoles els caps de 
setmana, que diversos comerços han hagut de tancar per culpa d’un trànsit insofrible, 
que la seva és una plataforma combatent i es demana reunió amb el regidor Eloi Badia. 

- Carrer Torrent de l’Olla 

 Queixa d’excés de contaminació al barri i, en especial al carrer Torrent de l’Olla. Es 
demana que es desviïn vehicles d’aquesta via pel carrer Verdi i d’altres propers. 

- Motocicletes 

 Queixa d’una de les persones assistents que és més difícil que mai aparcar les 
motocicletes a la Vila de Gràcia i que no hi ha prou places d’estacionament. Demana que 
s’informi millor de les places d’aparcament al barri. 

 Queixa de l’eliminació dels espais d’estacionament de motocicletes de davant del metro 
de Fontana, amb la col·locació de contenidors de recollida de residus. 

 Una de les persones assistents a l’acte comenta que, malgrat la pèrdua d’espai a les 
voreres per part de les motos, que aquesta és una bona mesura, doncs beneficia els 
vianants i recupera espai públic. 

- Zona de Baixes Emissions (ZBE) 

 Queixa relativa a la Zona de Baixes Emissions. Tot evocant-se el dret a la mobilitat en 
vehicle, una persona demana quin és l’instrument jurídic que avala la imposició de la 
ZBE 

- Projecte de circulació 

 Una persona assistent a la Trobada pregunta a l’alcaldessa per un projecte de circulació 
que esmenta que va proposar a la regidora Lucía Martín. 

- Obrim Carrers 

 Es demana a l’alcaldessa la seva valoració sobre l’acció de mobilitat “Obrim Carrers”, 
molt especialment pel que fa als talls del carrer Gran de Gràcia els caps de setmana. 

 Queixa respecte a les restriccions del Carrer Gran de Gràcia els caps de setmana, 
esgrimint-se que el barri “queda tancat”. 

- Súper-illes en general 

 Alguns assistents fan una valoració molt positiva de les polítiques de desplegament de 
les súper-illes a Barcelona.  

- Súper-Illa Ronda Sant Pau 

 Es demana a l’alcaldessa sobre la implementació de la súper-Illa a l’àmbit de la Ronda 
Sant Pau. 

- Bicicletes i vehicles de mobilitat personal 

 Diverses queixes d’assistents a la Trobada relatives a la permissivitat (amb col·locació de 
senyalització especial), de circulació de bicicletes en sentit contrari a la circulació de 
vehicles a motor. Es diu que aquest fet no té lògica i pot generar atropellaments. 

 Queixa sobre la circulació temerària de bicicletes i altre vehicles de mobilitat personal 
(especialment patinets), a gran velocitat, passant pels portals dels edificis, a la zona de 
voreres. S’esmenta el cas d’una persona que fou atropellada a la travessera de Dalt, a la 
plaça Lesseps i també a carrers més petits. 
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 Queixa de manca de vigilància de la Guàrdia Urbana en relació amb la circulació incívica 
de bicicletes. Es demana que es multin aquests actes contra la integritat de les persones. 

 Petició que siguin sancionades amb multes les actituds incíviques de ciclistes i 
patinadors que van amb els seus vehicles per les voreres. 

 Petició de més carrils-bisi i de millor senyalització quan un mateix espai de la via pública 
sigui compartit entre ciclistes i vianants. 

 Queixa de ciclistes que circulen sense casc i sense identificació. 

 Petició que bicicletes i patinets puguin circular pel carril-bus. 

 Es diu que la senyalització de la ciutat no està pensada en la circulació de patinets. 

 Queixa al respecte de la circulació de bicicletes i patinets els caps de setmana pel carrer 
Gran de Gràcia. 

- Bicing 

 Queixa respecte a la saturació de les estacions d’aparcament de les bicicletes del Bicing. 

 Queixa de deficient manteniment de les bicicletes del servei Bicing. 

 Queixa de l’aplicació mòbil del Bicing, que es diu que falla de vegades. 

- Títols de transport 

 Queixa sobre certs títols de transport que, segons es diu, resulten cars. Es comenten que 
són la T-Casual i la T-Familiar. 

- Asfalt carrer Torrent de l’Olla 

 Queixa sobre l’estat de l’asfalt del carrer Torrent de l’Olla després de la seva renovació. 
Es diu que certes interseccions estan deteriorades, amb bonys perillosos. 

- Animals de companyia als transports públics 

 Petició de millors opcions de transport d’animals de companyia als transports públics de 
Catalunya. 

 
Neteja 

- Queixes genèriques 

 Queixa de massa proximitat dels contenidors de residus a l’àmbit d’habitatges del barri. 

- Recollida de residus 

 Petició que hi hagi una major freqüència en la recollida de residus perquè, segons es diu, 
els contenidors sempre es tan plens a vessar. 

 Petició d’una campanya per conscienciar la ciutadania de la necessitat de separar els 
residus orgànics i els de rebuig. 

 
Salut 

- Programa “Konsulta’m” 

 Es comenta que el programa “Konsulta’m” de salut mental per a adolescents i joves té 
un abast limitat i sense seguiment dels seus usuaris. 

- Consum d’estupefaents i drogues 
 Es comenta la preocupació pel fenomen del consum d’estupefaents i drogues per part 

de col·lectius joves. En aquest sentit es planteja la qüestió en el marc d’una manca 
d’espai d’oci més enllà de propostes consumistes com les discoteques o els festivals de 
música. 
Es demana si l’Ajuntament pot oferir altres alternatives als joves dels barris. 
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Turisme i l leure  
 Busos turístics 

 Queixa relativa a l’existència dels busos turístics. 

 Vaixells turístics 

 Queixa relativa a l’activitat dels creuers turístics. 

 
Urbanisme 

- Manca de verd al barri 

 Diverses persones expressen que hi ha una escassesa  d’espais verds al barri (se cita 
entre d’altres la plaça del Diamant). 

 Una persona esmenta haver lliurat un projecte a la llavors regidora de Gràcia, Maite 
Fandos que, pel que diu, va quedar interromput. Reclama l’execució d’aquest projecte. 

 Queixa de palès deteriorament de les magnòlies del carrer Gran de Gràcia. 
- Escales mecàniques de la Glòria 

 Diverses persones es queixen de sentiment d’abandonament del barri de la salut. Diuen 
també que el projecte de les noves escales mecàniques presenta molts dèficits 
(especialment pel que fa a la baixada) i que el termini actual d’al·legacions s’hauria 
d’allargar més enllà del 13 de juny. 

 Es demana que les noves escales mecàniques han de ser de doble sentit, de pujada i 
baixada, i que és possible la instal·lació d’aquesta tipologia d’escales de doble sentit. 
Es demana una reunió entre el veïnat i l’alcaldessa per compartir amb ella aquestes 
inquietuds. 

- Carrer Lluís Antúnez 

 Queixa relativa a la desaparició de tres arbres al carrer Lluís Antúnez. 

- Rambla Verda de Vallcarca 

 Es demana que es desbloquegi el projecte de la Rambla Verda de Vallcarca. 

 Queixa de l’estat de les voreres a l’àmbit de l’avinguda Vallcarca on s’ha de 
desenvolupar el projecte de la Rambla Verda. 

 
Varis 

- Alcaldessa 

 Algunes persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la present 
trobada de l’Alcaldessa. 

- Expedient Royuela 

 Una de les persones assistents a la Trobada demana una valoració a l’alcaldessa sobre el 
que és l’ “Expedient Royuela”. Diu que hi ha molts càrrecs públics implicats. 

- Carrer Europa 

 Una de les persones assistents diu que s’ha realitzat darrerament un tall de circulació al 
carrer Europa de Les Corts, que ha obligat a desviaments per la plaça de la Concòrdia, on 
es comenta que és perillós per ser una via concorreguda. 

- Credibilitat municipal 

 Una persona diu que l’Ajuntament de Barcelona no té credibilitat. 

- Afany recaptatori 

 Una persona que diu que l’Ajuntament de Barcelona persegueix la ciutadania per un 
afany recaptatori, i que aquest fet està perjudicant la ciutat. 
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- Guàrdia Urbana 

 Queixa relativa a actituds inapropiades de membres de la Guàrdia Urbana en la seva tasca 
d’atenció a la ciutadania. 

 

Per acabar l’Alcaldessa dona les gràcies a la direcció de l’escola Reina Violant per l’acolliment 
rebut per l’escola i per haver-se allargat l’acte una mica més enllà de l’hora acordada 
inicialment. 
Comenta també que s’ha pres nota de tot el que s’ha comentat en aquesta Trobada i que se’n 
farà seguiment. 
L’alcaldessa demana que els veïns i veïnes del barri siguin exigents i reclamin el que és de dret. 
Que, en aquest sentit, cal no oblidar l’existència dels òrgans de participació del Districte de 
Gràcia. 
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 
intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir al barri 
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom. 
 

Arribats a aquest punt, a les 21:10 hores, es donà per acabada la Trobada. 
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	 Una de les persones assistents diu que s’ha realitzat darrerament un tall de circulació al carrer Europa de Les Corts, que ha obligat a desviaments per la plaça de la Concòrdia, on es comenta que és perillós per ser una via concorreguda.
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	 Una persona diu que l’Ajuntament de Barcelona no té credibilitat.
	- Afany recaptatori
	 Una persona que diu que l’Ajuntament de Barcelona persegueix la ciutadania per un afany recaptatori, i que aquest fet està perjudicant la ciutat.
	- Guàrdia Urbana
	 Queixa relativa a actituds inapropiades de membres de la Guàrdia Urbana en la seva tasca d’atenció a la ciutadania.

