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Trobada amb l’alcaldessa al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 

Barri: el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 

 

Districte: Gràcia 

 

Data: 03.02.2017 

 

Lloc: Institut Secretari Coloma 

 

Horari: de 18.30 a 21.00 h 

 

Difusió: http://lameva.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/ada-colau-es-troba-amb-el-veznat-del-

camp-den-grassot 

 

 

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 3 de febrer de 2017 va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri del Camp 
d’en Grassot i Gràcia Nova. 

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

COMERÇ I  CONSUM  

- Mercat de l’Abaceria 

• Un representant de la “Plataforma Gràcia on Vas” intervé queixant-se del 

projecte del nou mercat. Es posiciona contrari al projecte dient que és massa 

car en el seu conjunt, tant la construcció de la carpa provisional del passeig 

Sant Joan, com la rehabilitació del vell mercat. 
Aquesta persona indica que els paradistes del mercat no s’han pogut oposar al 

projecte, que no encaixa amb el model de ciutat de l’actual govern municipal. 

La persona intervinent critica també que hi hagi un aparcament al mercat 

definitiu, de l’escassa informació facilitada per l’Institut de Mercats, per la 

impossibilitat de fer al·legacions i pel procés participatiu en general. 

- Ajudes al comerç 

• Petició d’ajudes als comerciants del barri i de rebaixa de l’impost 

d’escombraries per a aquest col·lectiu. 

- Top Manta 

• Queixa a l’actitud de l’Ajuntament enfront la venda de productes al carrer 

sense la llicència corresponent. 

- Terrasses 

• Petició que sigui regulada l’activitat nocturna de les terrasses d’establiments 

de restauració. 
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CONVIVÈNCIA  

- Ferrovellers 

• Queixes relatives als ferrovellers que buiden els contenidors, i generen brutícia 

i presència d’objectes que són trencats per aquestes persones. 

• Queixa d’una persona qüestionant l’acció dels ferrovellers, en el sentit que 

amb la seva acció s’apropien d’objectes que són destinats per al seu reciclatge 

i generació de recursos públics. 

- Gossos 

• Diverses queixes sobre la presència d’excrements i pixums de gossos al carrer.  

• Petició de campanyes de conscienciació per als propietaris de gossos. 

• Queixes sobre els gossos que fan soroll a les nits, especialment a les àrees 

d’esbarjo dedicades a aquests animals. 

- Passatge Conradí 

• Queixa relativa als problemes de convivència al passatge Conradí. Es diu que 

s’hi acumula brutícia i, fins i tot, i ha hagut algun incendi. 

 
DRETS SOCIALS  

- Dones víctimes de violència masclista 

• Queixes sobre la violència masclista. Es demana més suport per a les dones 

que la pateixen. 

- Suport de l’Administració 

• Manifestació d’una de les persones assistents en el sentit que les ajudes en 

temes de serveis socials per part de l’Ajuntament no tenen la mateixa 

correspondència per part de la Generalitat. 

 
EDUCACIÓ  

- Assetjament escolar 

• Una persona que s’identifica com a secretària de la Plataforma de Mares, 

entitat que treballa per superar el problema de l’assetjament escolar. 

Aquesta persona, a partir d’un cas personal, expressar la situació de dolor i 

estrès que viuen les mares davant l’assetjament dels fills. Alhora que parla del 

Col·legi Claret (una escola del barri) com a exemple de com s’ha de tractar 

situacions semblants, demana comprensió per a les famílies que viuen aquesta 

situació i suport en el protocol que s’activa davant aquests casos. 

- Aules d’acollida 

• Petició que siguin reobertes les aules d’acollida que es van tancar temps 

enrere, de cara a la integració de les persones migrants. 
- Altes capacitats 

• Petició d’ajudes per als infants d’altes capacitats. 
- Criança, petita infància i educació alternativa 

• Intervenció de representants del Grup de Criança La Mainada i Escoleta Lliure 

que comenten problemes d’espai per a les seves activitats i els seus projectes 

autogestionats. Diuen que els seus associats paguen quotes que a voltes no 

són suficients per sufragar els preus alts dels lloguers de Barcelona. Acaben 

demanant ajudes per poder seguir a Gràcia. 

• Petició de recursos per a les iniciatives privades de petita infància de 0 a 3 

anys, com ara algun tipus de beca. 
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- Escola Jovellanos 

• Queixa relativa al pati de l’Escola, que ha de tenir un millor manteniment. 

 
EQUIPAMENTS  

- Antiga Clínica Quirón 

• Es demana si existeix algun projecte per als possibles usos de l’antiga Clínica 

Quirón. 
- Biblioteques 

• Petició d’allargar l’horari de les biblioteques, especialment els diumenges. 

 
ESPORTS  

- Solar per a equipament esportiu a Horta-Guinardó 

• Algunes intervencions que esmenten l’existència d’un solar d’uns 3.000 m
2
, de 

titularitat pública dins un interior d’illa, prop l’Escola Jovellanos. Es comenta 

que s’havia d’edificar un poliesportiu que no s’ha realitzat. També es diu que 

es van presentar 5.000 signatures perquè es faci l’equipament esportiu. 
Petició que es faci un Centre Esportiu Municipal que doni servei als 

equipaments educatius i al barri en general. 

També en relació amb el solar es manifesten queixes relatives a la seva 

insalubritat. 

 
HABITATGE 

- Habitatge social 

• Queixa relativa a les dificultats d’accés a habitatge social. 

• Queixa sobre la possibilitat que persones que tinguin unes rendes altes puguin 

optar a un habitatge social. 

- Renovació dels lloguers 

• Queixa relativa als terminis dels contractes de lloguer. Es diu que n’hi ha de 3 

anys, cosa que provoca renovacions amb pujades constants que no poden ser 

assumides. 

- Situacions personals 

• Peticions individuals relatives al dret a l’habitatge. Cadascuna de les dues 

persones que ho expressa esmenta situacions particulars: la primera de 

vulnerabilitat econòmica i la segona d’impossibilitat d’accedir a un habitatge 

de la seva família. 
- Pare Claret, 63 bis 

• Queixa en relació amb l’edifici d’habitatges del carrer Pare Claret, 63 bis en 

què viuen 55 veïns. Es parla d’un problema que no s’està resolent relatiu a un 

quiosc. 

 
MEDI AMBIENT  

- Corredor verd 

• Manifestació d’una de les persones assistents en favor del corredor verd que 

parteixi del Parc de les Aigües, segueixi pel carrer Pi i Margall, el passeig Sant 

Joan i arribi fins al litoral. Es demana si hi ha un projecte concret en aquest 

sentit. 
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- Contaminació 

• Diverses queixes relatives als alts nivells de contaminació a la ciutat 

• Petició de més recursos per combatre la contaminació. 

- Plantes 

• Proposta que l’Ajuntament faci campanyes per potenciar el verd urbà per part 

dels veïns i veïnes, com ara que els balcons s’omplin de plantes 

- Fumadors 

• Queixa relativa als treballadors dels serveis municipals de Medi Ambient que 

fumen en l’exercici de les seves tasques laborals. 

 
MOBILITAT 

- Vehicle privat 

• Un dels assistents critica l’Ajuntament perquè, esmenta, haurà de comprar un 

cotxe nou per motiu de la prohibició de la circulació de certs vehicles l’any 

2020. El qui parla diu que no tots els cotxes vells són contaminants i que 

s’utilitzi la valoració de la revisió de la Inspecció Tècnica de Vehicles per 

dictaminar quins cotxes s’haurien de retirar de circulació. 

• Petició que es gravi impositivament els cotxes més antics enlloc de retirar-los 

de circulació l’any 2020. 

• Queixa relativa a un excés de circulació del vehicle privat a Barcelona. 

- Superilles 

• Petició d’informació de diverses persones en relació al desplegament de la 

superilla prevista al barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. 

• Queixa a la superilla prevista al barri, en relació a la desaparició de places 

d’aparcament al carrer i que els veïns del Camp d’en Grassot-Gràcia Nova no 

poden fer front al pagament de pàrquings privats. 

- Circulació en contra direcció 

• Queixa d’una persona assistent sobre vehicles que circulen en contra direcció 

al barri. 
- Preu i títols de transport 

• Manifestació d’agraïment pel fet de la no pujada de les tarifes del transport 

públic per a l’any 2017. 

• Manifestació d’agraïment per l’extensió de la gratuïtat de la tarja T-12 fins als 

16 anys. 

• Queixa d’una de les persones assistents que es nega la targeta trimestral de 

transport a certs col·lectius, per manca de recursos. 

- Metro 

• Queixa de deixadesa del servei de la Línia 4, que passa pel barri. Es diu que a 

poc a poc ha anat creixent l’interval de pas dels convois del metro.  
- Autobusos 

• Algunes intervencions queixant-se de la retirada i/o desplaçament de parades 

d’autobús, que obliguen a un major desplaçament dels seus usuaris. Es 

demana que es revisi aquesta situació i que es recuperin parades 

desaparegudes. 

• Queixa de dificultat d’accés als autobusos per part de persones amb 

discapacitat física. 

• Petició d’una alternativa per a la situació actual de no pas del bus 39 pel carrer 

Providència per causa d’unes obres. 

• Queixa sobre l’alta saturació del Bus 24, que impedeix que moltes persones el 

pugui utilitzar. 
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• Queixes de robatoris en aquesta línia 24. 

• Petició d’un bus llançadora per al recorregut de la línia del 24 

- Bus turístic 

• Petició que el bus turístic que puja pel carrer Roger de Flor, amb intervals de 

pas de 3 minuts, ho faci per una ruta alternativa. 

• Petició que es redueixi el nombre de vehicles dedicats al Bus Turístic. 

- Motocicletes 

• Queixa del nivell de soroll de les motocicletes que tenen tubs d’escapament 

sorollosos. Es diu que passa al carrer Sors, on circulen motos fent curses. 

- Bicicletes 

• Queixa de la mala conducta d’alguns ciclistes, que circulen per les voreres. 

• Petició que les bicicletes siguin matriculades, que tinguin assegurança a tercers 

i prohibició que circulin per les voreres. 

• Petició d’un major desplegament dels carrils-bici a la ciutat. 

• Queixa per la gestió dels Bicing per part de l’empresa Clear Channel. Es 

demana que el servei sigui municipalitzat i s’acabi amb la concessió a 

empreses privades. 

- Semàfors 

• Queixa de poc temps dels semàfors per creuar carrers amples (Diagonal, Gran 

Via, etc.). 
- Carrer Escorial 

• Queixa sobre la retirada de la zona verda existent a la zona del carrer Escorial. 

• Queixa sobre la inexistència de zona de càrrega i descàrrega a la zona del 

carrer Escorial. 

- Carrer Grassot 

• Queixa en relació al canvi de sentit del carrer Grassot, sense avís previ. 
- Cruïlla Balmes/Diagonal 

• Queixa sobre aquest punt negre d’accidentalitat. 

- Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) 

• Queixa sobre la insensibilitat de l’Ajuntament de Barcelona a les demandes 

dels treballadors de TMB. 

 
SALUT  

- Dret a la salut 

• Petició que sigui respectat el dret a la salut de les persones. 

 
SEGURETAT I  PREVENCIÓ  

- Guàrdia Urbana 
• Queixes d’una certa inacció de la Guàrdia Urbana davant alguns problemes de 

convivència. 

• Queixa de maltractament de la Guàrdia Urbana a un grup de persones que 

venien llaunes de beguda a la via pública. 

- Vandalisme 
• Una persona explica que un grup de persones han destrossat casa seva. 
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TURISME  

- Aspectes generals 
• A la sessió es manifesten algunes mostres de suport a la gestió de l’ordenació 

turística de la ciutat. Alguna d’aquestes persones diu que cal un projecte 

concret per a Barcelona. 
- Amfitrions turístics 

• Queixa relativa al fet que ni al Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics 

(PEUAT) ni al projecte de regulació turística no s’ha previst la figura dels 

amfitrions turístics o allotjaments d’hostes. Es diu que és una forma de 

supervivència per a famílies sense recursos i que cal evitar que els qui fan 

aquesta activitat estiguin fora de la llei. 
- Immoble carrer Sicília 402 

• Una persona comenta que el carrer Sicília 402 hi ha un pis turístic que fou 

tancat i que el seu propietari el tornà a obrir com a alberg. Diu que 

l’Ajuntament no està resolent aquesta situació i demana solució. 
- Contaminació acústica 

• Queixa d’hotels que promouen activitats, generant contaminació acústica 

 
URBANISME  

- Patis d’illa 

• Queixa relativa als patis d’illa que acaben essent caixes de ressonància de sons 

molestos. 

• Petició que sigui regulada l’activitat dels patis d’illa. 
- Plataformes úniques 

• Queixa de l’existència a Barcelona dels carrers de plataforma única (sense 

voreres). Es diu que per aquest fet hi ha més atropellaments a Barcelona els 

darrers anys, ja que no es veu on acaba la vorera. 

• Petició que es pintin als carrers unes fletxes que indiquin el sentit dels carrers. 

- Enllumenat 

• Queixa del deficient enllumenat públic a la zona del carrer Alegre de Dalt, cap 

a la cruïlla del carrer Providència. 

- Carrer Grassot 

• Queixa sobre l’estat del carrer Grassot, que es diu que té diversos problemes: 

paviment amb trencadisses, mal estat de l’arbrat, etc. Es diu que hi ha un 

problema urbanístic generalitzat al carrer, que cal resoldre. 

- Jardins carrer Encarnació 62 

• Representants de l’Associació Salvem el Jardí demanen que definitivament 

sigui canviada la qualificació urbanística dels jardins del carrer Encarnació 62, 

de residencial a equipament públic. Es diu que són utilitzats per grups de 

persones diversos (persones amb discapacitat intel·lectual, grups de criança, 

etc.). 

- Carrer Balcells 

• Queixa que les persones cauen en aquest carrer per les condicions del terra. 
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D IVERSOS  

- Caserna Guàrdia Civil de Gràcia 
• Alguns dels assistents esmenten la necessitat que la Guàrdia Civil abandoni la 

Caserna i que l’espai es dediqui a equipaments del barri. 
- Sensació de ser vigilat 

• Queixa d’una persona assistent que se sent vigilada tant al carrer com per 

Internet. 

- Impostos 

• Queixa en relació al fet que a Barcelona es paguen impostos més alts que a la 

resta de l’Estat. 

- Alcaldessa 
• Diverses intervencions dels assistents agraint la presència de l’Alcaldessa al 

barri, una de les quals esmenta que se n’enorgulleix d’una alcaldessa de 

Barcelona que treballa des de la naturalitat de la seva condició actual de dona 

embarassada. 

 


