Audiència Pública
Gràcia, Novembre 2018

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 21 de
novembre a les 18.30
h a la sala d'actes del
Districte de Gràcia.

• Les intervencions apareixen en el mateix ordre en què foren
plantejades i, en cas que aquestes hagueren 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.
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INTERVENCIÓ 1

Entitats i persones de Gràcia que formen la xarxa
de migrades i refugiades de Gràcia, fan la seva
proposta vers les persones migrades adultes i
menors que arriben a la nostra ciutat. Barcelona
que fa pocs anys és va declarar solemnement
ciutat d'acollida, és capaç d'obrir la porta a milions
de turistes però no sembla en disposició de fer-ho
en condicions a persones migrades i refugiades
en situació de vulnerabilitat extrema. Preocupa,
especialment, que hi ha un problema amb
l'acollida de menors estrangers sense referents
familiar, també que hi hagi problema amb
l'allotjament en condicions de persones migrants
especialment des de que arriben amb més
freqüència de la frontera sud de l'estat espanyol.
Sabem que l'origen d'aquestes mancances venen
de la xenofòbia i la restrictiva llei d'estrangeria
espanyola que limita la capacitat d'acció dels
nostres municipis i del govern català. Ni govern ni
municipis s'han responsabilitzat fins ara de les
tasques que li són pròpies. En el cas dels MENA
(Menors No Acompanyats) la DGAIA ha mostrat
manca de previsió i de voluntat i passivitat amb la
criminalització dels menors, de la mateixa manera

que no hi ha hagut prou diligència en l'habilitació
d'espais d'acollida a la nostra ciutat. Entenem que
és necessari acabar amb la Llei d'Estrangeria per
crear una societat on les persones siguin la
prioritat. Estem en una situació d'emergència i el
districte de Gràcia, així com la resta de districtes
de la ciutat, ha d'oferir de manera urgent espais
d'acollida als migrants que estan arribant. Per ferho calen canals permanents entre l'administració i
les entitats per informar, consultar i establir les
mesures conjuntes. Una de les primeres tasques
seria establir mapa de recursos actuals d'acollida,
centres, instal•lacions, institucions que tenen com
a tasca l'acollida. També fer un cens de locals
públics i privats utilitzables per l'acollida així com
els recursos que poden oferir les entitats.
Finalment, els centres autogestionats es mouen
entre la precarietat i la criminalització, cal protegir
els centres socials que realitzen aquesta tasca,
que en molts casos supleixen la manca de
voluntat i recursos institucionals. Aquest enfoc,
diferent del concepte de servei, sense
complicació ciutadana que predomina és el que
pot crear voluntat d'acollida, empatia de veïns/es
amb els nouvinguts i respecte entre les persones
de diferents orígens i cultura.

Resposta final
Aquesta problemàtica té un marc molt ampli i ens
sobrepassa com a districte i, fins i tot, com
Ajuntament. Per fer-nos una idea de quina és la
situació dels menors no acompanyats, de 2012 a
2015 a Catalunya van arribar uns 350 menors no
acompanyats, el 2016 van ser 694, el 2017 uns
1489 i, es preveu, que l'any 2018 sigui de 3.000
anuals. Això significa un canvi d'escala, amb un
increment de 350 a 3.000, el que fa multiplicar per
10 l'atenció que s'ha de fer, tant a nivell de
recursos econòmics, com humans i materials. És,
per tant, una emergència igual que en el cas dels
refugiats. Mensualment arriben centenars de
persones als quals hem de poder donar els drets
que tenim tots i totes. El cas dels MENA (menors
no acompanyats) és competència de la DGAIA
(Direcció General Atenció a la infància i
Adolescència de la Generalitat), però totes les
administracions hem d'estar al costat per ser més
eficaços i no solapar-nos. S'ha cedit el CUESB
(Centre Urgències i emergències socials de
Barcelona) i per facilitar acollides d'urgència,
s'han habilitat espais com és l'antic tanatori de
Sancho d'Àvila per poder atendre a refugiats,
s'han repartit mantes i menjars quan teníem casos

puntuals en comissaries, s'ha obert el centre "Dar
Chabab" pioner i l'hem cofinançat. Som un dels
districtes més sensibles amb aquest tema, perquè
vosaltres sou sensibles i feu que també ho
siguem nosaltres, ens heu empès i us volem
acompanyar. A les taules bilaterals amb la
Generalitat és una prioritat per tots tractar els
refugiats i els MENA. És un dels temes més
complexes que hem d'abordar i no hem de caure
en l'estigmatització. A l'Ajuntament portem 3 anys
de molta feina per atendre aquestes noves
situacions. Podem fer una reunió específica a
Gràcia amb el responsable de Ciutat Refugi de
Barcelona que ens informi i actualitzi quina és la
situació. Tancarem el 2018 amb 3000 arribades de
menors que d'aquí a 1 any tindran 18 anys, i, si no
han pogut legalitzar els permisos de treball, els
estem abocant a una economia informal per què
hem dissenyat una llei d'estrangeria que no els
facilita inserir-se al mercat laboral. És fonamental
poder canviar tots els drets i deures, per què hi
puguin accedir. Tenim una llei d'estrangeria que
s'ha de reformar. Ens consta que l'estat espanyol
s'està agafant seriosament el tema.
INTERVENCIÓ 2
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En el terreny on està l'Hospital Evangèlic què es
farà? És una qualificació 7a. Quina altura
edificable podran fer, al carrer Alegre de Dalt, 93,
adreça en la que està ubicat aquest solar.
Resposta final
És tracta d' un equipament de titularitat privada.
Per a qualsevol equipament, abans d'iniciar
l'obra, s'ha de fer un Pla Especial per definir la
volumetria i els usos, en aquest cas no s'ha iniciat
el Pla especial i no hi ha cap llicència d'obres en
marxa.
INTERVENCIÓ 3

Tenen un comerç al carrer Astúries i fa mesos que
es posen persones al carrer a fer venda ambulant,
com a comerciants podem sortir 2 cops l'any a fer
venda al carrer. El problema és que una de les
persones actua de manera és violenta i la tenen
davant de la botiga, insulta, crida, consumeix,
truquen a la GUB i es passen la pilota els uns als
altres. Ningú els sap dir si és legal fer això però fa
molts mesos que estan allà. No poden fer segons
quines accions i ningú els dóna una resposta. És
un problema greu.

Resposta final
La Tècnica de Prevenció del districte ha activat els
Serveis d’Inserció Social i de Guàrdia Urbana per
atendre aquesta situació de forma coordinada i
transversal, a l'hora també mantindrà amb
vosaltres una via de comunicació directe.
INTERVENCIÓ 4

Exposa dos temes, d'una banda, les motos sobre
les voreres que són estretes. Aquest tema es va
degradant any rere any i ningú fa res al respecte.
Fa temps es van fer accions creant aparcaments
en espais. A plaça Virreina s'han fet moltes places
d'aparcament per les motos, que només ocupen
un 20%. Per a les persones amb mobilitat reduïda
suposa un tema greu d'accessibilitat per poder
moure's per Gràcia.
D'altra banda, el bus 39 dilluns 26 deixa d'existir,
aquesta línia finalitzarà a Urquinaona. És una línia
que feia molta falta que arribés fins més avall de
pl. Urquinaona.
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Resposta final
1. Amb el tema motos ens hi hem posat a treballar
en aquest mandat en dues línies:
- Amb accions de xoc en diferents zones i
diferents fases. El primer que es fa és
senyalització i avisos de la GUB informant que, en
cas de reiteració es procedirà a sancionar. S'ha
començat per Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot i
Gràcia Nova. També s'ha intervingut a la Via
Augusta, la Plaça de Narcís Oller, c. Perill...punts
negres on hi havia una forta acumulació de motos
i s'ha fet un tractament especial. Hem
d'aconseguir que poc a poc la situació vagi
canviant.
- D'altra banda , al Districte de Gràcia s'està
treballant en un Pla d'Aparcaments per tal
d'ordenar l’estacionament de motos minimitzant la
seva ocupació de l’espai públic, minimitzant els
aparcaments en vorera, creant i regulant
aparcaments en calçada, i incrementant l’ús dels
aparcaments soterrats, augmentant la
disponibilitat de places d’aparcament per a motos
amb tarifes competitives. Tenim aparcament de
pagament als pàrquings i no es fa servir, tenim
prop de 1000 motos mal aparcades, hem

d'aconseguir canviar aquesta cultura i continuar
avançant.
2. Pel que fa al bus 39, té a veure amb la nova
xarxa de bus ortogonal, que prioritza la xarxa de
busos ràpids i treu busos amb recorreguts més
discrecionals per reforçar la xarxa principal. Ens
ha passat amb diferents busos, el 22, 39, 92, que
alteraven el seu recorregut natural perquè s'han
hagut d'incorporar busos dels trajectes antics a la
nova xarxa ortogonal que està preparada per tenir
més capacitat, donar resposta més ràpida al
transport públic, aconseguir una major freqüència
de pas més ràpida. És una aposta d'un altre
mandat, projecte que s'inicia fa 10 anys i ara
estem a la fase 5. Hem d'entendre que hem
guanyat una mobilitat de transport públic més
eficaç, amb un únic canvi puc anar a qualsevol
lloc de Barcelona.
Amb la implantació de la xarxa ortogonal, les línies
V19 i V23 són les que actualment garanteixen el
recorregut de l' anterior línia 39
INTERVENCIÓ 5
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1. Sobre els aparcaments soterrats municipals, en
concret a Camp d'en Grassot i Gràcia d'Antoni
Puigvert i jardins Caterina Albert, tenen 400 places
cadascú, es van fer a mitjans dels anys 90. Tot i
que els estatuts diuen que l'Ajuntament assistirà a
les reunions de la comunitat no han aparegut mai.
Els aparcaments es degraden i són propietat
pública. Els veïns/es demanem que no es deixin
degradar i es solucionin les filtracions d'aigua que
hi ha. Ara demanarem al carrer la implicació
municipal perquè ja estem cansats de fer-ho als
despatxos sense aconseguir res.
2. Usurpació de l'espai públic per part de les
motos i les terrasses que són un lobby. A la bústia
ciutadana no es pot denunciar que l'espai públic
estigui ocupat per particulars. Hi ha llocs que pels
invidents és impossible passar. També hi ha
botigues que posen la parada al costat de la
façana.
Resposta final

1. Respecte els aparcaments, dir que són
concessions en alguns casos vigents, i en altres
casos ens trobem que ha desaparegut el
concessionari privat. Ens estem trobant autèntics

desgavells, perquè hi ha concessions que han
caducat fa anys, situacions amb concessionaris
a la fuga, empreses que no existeixen... S'ha
començat a posar ordre a tota aquesta situació.
S'està portant des de l'Àrea de Mobilitat. Hi ha
casos en que les empreses han anat canviant a
altres empreses i s'ha perdut el fil. Jurídicament
hem de poder rescindir un contracte, trobar un
responsable, posar un contenciós i reclamar
responsabilitat per danys i perjudicis als usuaris i
a l'Administració.
2. Terrasses: s'ha aprovat una nova llei de
terrasses però a Gràcia la nostra proposta és
aplicar les 7 Ordenacions singulars tal com es va
acordar amb el veïnat , les entitats i els
comerciants. L'acord que vam tenir és el que
implantarem.
INTERVENCIÓ 6

1. Quina feina fa la Guàrdia Urbana? A la plaça de
la Sedeta es fan regularment concerts, amb el so a
'tope'. Hem trucat i m'ha dit que no poden fer res.
No pots dormir fins les 3 de la matinada. No estic
en contra dels concerts, demano que es facin de
les 9 de la nit fins les 12, enlloc de 10 de la nit a 3
de la matinada.
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2. Existència d'un transformador al carrer
Indústria davant de La Sedeta, de mitja potència,
fa 50 anys que està sobre la vorera, és l'únic de
Barcelona en superfície. Quin problema hi ha en
que es soterri?
Resposta final
1. La Guàrdia Urbana fa molta feina. Hem passat
dins el marc del pla de places de fer 320 hores
extraordinàries a 3.712 hores extraordinàries en
horari nocturn a Gràcia. Es va fer un plenari
extraordinari i es va parlar també d'incloure la
plaça de La Sedeta i plaça de John Lennon.
Respecte dels concerts, el pla de places ha d'anar
acompanyat d'uns acords entre tots els espais del
districte per cercar l'equilibri i no sobresaturar
alguns d'aquests espais. Estudiarem la pl. de La
Sedeta perquè entri en el mateix paràmetre de
nombre de concerts, volum i horari. Els horaris
estan regulats i hi ha limitadors de soroll.
2. Respecte el tema del transformador, trobem
més dels que sembla arreu de Barcelona. La
majoria acostuma a ser propietat d'Endesa i tenim
enormes dificultats perquè s'avinguin a treure'ls
de les voreres. Els districtes hem demanat tenir

una taula bilateral amb Endesa per tractar el tema
dels transformadors i xarxes que encara creuen
aèriament els carrers i ha estat impossible
constituir-la, és una demanda recorrent. A la llarga
s'han d'acabar soterrant.
Hem demanat a la Gerència d’Infraestructures
que, en el marc de l’ACEFAT (empresa que
gestiona la coordinació de les obres dels serveis a
la via pública de Barcelona), requereixin a la
companyia pel soterrament de la estació
transformadora.
INTERVENCIÓ 7

1. Vol demanar si des de Mobilitat poden posar
una parada de bus al carrer Indústria entre el
passeig de Sant Joan i Roger de Llúria perquè hi
ha una parada a passeig Sant Joan i l'altra està al
c.Nàpols, molt allunyada l'una de l'altra. A més,
aniria molt bé perquè hi ha l'ambulatori de Pare
Claret.
2. Poden netejar els aparcaments de bicicletes?
3. Parcs i Jardins poden posar les fonts a la plaça
Llibertat?
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4. A la terrassa del restaurant Cadaqués han
posat un test davant de l'arbre, vaig demanar que
el retiressin i em van insultar, i al carrer Puigmartí
han posat un bidó a fora al carrer, a la Pl Gal•la
Placídia, 30, no pots passar per la vorera, a
Travessera de Gràcia, 114 i 105, posen les taules
enmig del passeig i no pots passar.
Resposta inicial

1. Quant a les parades de bus separades, farem
trasllat a TMB per fer les consultes sobre si està o
no previst i quina és l'argumentació
2. Respecte l'aparcament de bicis ens ho mirarem.
3. El tema de la font, els Serveis Tècnics ens
confirmen que està encarrilat amb el servei
competent : BCASA (Barcelona Cicle de l'Aigua
S.A).
4. Terrasses i mobiliari, la nova ordenança és
estricta en temes de mobiliari, l'homogeneïtzació,
distàncies mínimes d'accessibilitat etc. Recollim
les que ens heu dit i si en teniu alguna més les
apuntem i les anirem a mirar.

1. La nova xarxa de bus s'ha dissenyat traçant
recorreguts tan rectilinis com permeti la trama
viària, aplicant un lleu increment de la distància
entre parades en alguns casos, fins als 350-400
m., prioritzant la velocitat i la regularitat, i que es
pugui aconseguir un sol transbordament entre
qualsevol punt de la xarxa en el 95% dels
trajectes.
2. Els aparcaments de bicicletes es netegen
periòdicament (és a dir, es retiren les bicicletes
velles i trencades que porten molts dies, amb
avisos previs). Si els veïns tenen detectades
bicicletes abandonades en aparcaments de
bicicletes poden trucar a la Guàrdia Urbana, que
deixaran un avís previ, i després procediran a la
retirarada.
3. Les dues terrasses de la travessera de Gràcia
(114 i 105) disposen de llicència i els serveis
d’inspecció no van detectar cap problema amb la
seva implantació.
INTERVENCIÓ 8

Resposta final
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Donem per fet que tots i totes som conscients del
que està passant al carrer Encarnació-Manrique
de Lara. Estem una representació de veïns i
veïnes de diverses ideologies però amb la mateixa
sensibilitat, tots i totes volem salvaguardar l'alzina
i l'espai on es troba. Hi ha informes d'enginyers
agrònoms que és possible que sigui l'arbre més
vell de Barcelona, no únicament de Gràcia. Han
d'adoptar sensibilitat municipal per la protecció
del propi patrimoni passat i futur, s'ha de
salvaguardar. Ha passat alguna cosa pel qual no
estava catalogada però aquest fet no implica la
protecció d'aquest arbre. Aquest arbre és tan
especial per les arrels, perquè no es podran fer
aparcaments, perquè això implicarà un canvi del
pla de construcció que han fet. Si no es salva
aquesta alzina sota aquesta legislatura tindran
una taca enorme, si us plau, facin tot i més per
salvaguardar el que resta. Demà hi haurà una
reunió que ha convocat la Sra. Judith Calàbria,
estàvem una mica angoixats perquè des de la
reunió que vam mantenir amb el Sr. Eloi Badia, la
Sra. Judith Calàbria i el Sr. Pere Camps dijous
passat encara no s'ha entregat l'expedient d'obres
majors. Avui ha vingut la arquitecta, la Sra.
Adriana Salvat per rebre-ho i la funcionària que

tenia que entregar-lo s'havia absentat i no l'ha
deixat a ningú. Demanem aquesta eficàcia
necessària per salvaguardar l'alzina.
Resposta final conjunta intervencions 8 i 9
La seqüència de reunions va començar dilluns
passat que ens vam reunir amb la propietat i amb
els veïns i veïnes; dijous vam tenir una reunió per
treballar diferents alternatives. Parcs i Jardins ha
anat a mirar l'alzina per avaluar quina seria
l'afectació de les arrels, dimarts vam poder tancar
propostes a l'Ajuntament i per demà hem
convocat a la propietat per poder parlar de les
propostes que tenim.
No tancarem cap acord sense haver-ho valorat
conjuntament amb vosaltres. La postura és la de
preservar l'alzina, totes les propostes presentades
van en la mateixa línia. Demà les portarem a la
propietat i veurem com són rebudes. D'altra
banda, els tècnics d'arbrat desaconsellen el
transplantament i el trasllat de l'alzina. Després
ens posarem a treballar el tema de patrimoni, però
és possible que demà no tinguem encara la
resposta. Els hi traspassarem diferents propostes
intentant mantenir part del patrimoni. Situaria dos
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elements, el primer que estem en un espai de
negociació i persuasió, això vol dir que ells tenen
uns drets consolidats, que són dues llicències,
que són actes reglats i són legals i que, entre
tots, els hem de convèncer que el projecte ha de
ser un altre. Cada cop que ells renunciïn pot ser
que tingui un cost a les arques públiques, vol dir
als diners de tots i totes que hem de veure com es
compensen i per tant, si decidim que s'expropiarà
la zona de l'alzina i que passarà a ser espai públic
doncs això en el mercat immobiliari tindrà un cost.
En aquest sentit serem molt transparents i us
anirem informant del cost de les diferents
propostes per posar-nos d'acord quin camí volem
seguir. Estem en aquest àmbit, jurídicament no
podem fer actes retroactius, vam poder aturar la
tala de l'alzina administrativament, però tan bon
punt ens presentin el projecte executiu podrien
continuar amb el procés. És cert que hi ha la
voluntat seva de parar l'enderroc i la tala, i ens
han donat uns dies per treballar el projecte. La
mobilització veïnal és importantíssima, aquest
missatge l'han entès, l'han rebut i els ha impactat.
Això no s'hagués aconseguit sense la mobilització
veïnal. Malauradament, de gentrificació i pisos de
luxe hem patit molt a Gràcia i no ho hem pogut

aturar. Hi ha molta gent que està de lloguer i que
sap que quan s'acabi el lloguer de 3 anys pujarà
més d'un 10% i un 20%, aquesta és la mort
silenciosa que ens està passant a la Vila de Gràcia
i Camp d'en Grassot i Gràcia Nova. Aquí podem
al•legar un interès patrimonial, però en moltes
zones no ho podem aturar. Hi ha una inquietud per
intentar aprofundir, per això hem organitzat unes
jornades sobre gentrificació. L'alzina ha de ser un
bon espai on entendre tot el que implica la
gentrificació, que va des de la visa golden,
regulada per llei, que dóna dret a passaport gratis
per a la gent que inverteix 500.000€ en una finca a
l'estat espanyol. Aquesta és la llei d'estrangeria
d'aquest país. Té a veure amb que als fons
d'inversió els hi surt a compte tenir un edifici buit
perquè és un actiu financer. Amb això no vull
treure el focus de l'alzina, però el problema de la
gentrificació està afectant de forma transversal a
tota la Vila de Gràcia. Aconseguir habitatge públic
a la Vila de Gràcia i al Camp d'en Grassot i Gràcia
Nova és molt complicat, no tenim solars, no tenim
promocions urbanístiques, i hem de jugar amb
l'habitatge dotacional, la mesura del dret de
tanteig i retracte, hem d'aconseguir que el 30% de
les promocions de propietaris privats també hi
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col•laborin. Són moltes les eines i una que pot
sortir és la preservació del patrimoni. De la
mateixa manera que vull reconèixer el barri en el
on vaig néixer, i que els meus fills hi puguin
viure. La preservació del patrimoni ha d'anar
lligada amb l'habitatge. Sempre que es fan
millores urbanístiques suposa una revalorització
del preu de l'habitatge. La legislació hauria de
consolidar les preferències dels residents que hi
viuen, no fer pujades abusives, i limitar els preus
dels lloguers. Malauradament ens queda molt
lluny del districte però hem d'aconseguir
consolidar aquests drets. Demà us farem retorn
de la reunió amb la propietat, intentarem que hi
hagi el compromís que totes les solucions
incorporin la preservació de l'alzina. La propietat
està digerint també que han de fer un canvi en el
seu projecte i no sabem quins compromisos
econòmics hauran assolit. Demà esperem poder
fer un pas més.

INTERVENCIÓ 9

desprotegit. El Josep ha parlat de l'alzina, jo us
parlaré de l'arquitectura. L'arquitecte que va fer
una de les cases és Antoni Millàs i Figarola,
esperem que esteu investigant sobre tot això i no
només nosaltres, és l'arquitecte de l'hotel del
Palau de la Música, aquell hotel el va salvar el
moviment veïnal i esperem també salvar aquests
edificis. Aquest arquitecte té un carrer a nom seu
a Barcelona, té altres edificis catalogats, què ha
passat perquè unes torres com aquestes no
estiguin catalogades? En això, molta gent que
esteu a aquesta taula i que heu passat pel govern
d'aquesta ciutat i districte us ho hauríeu d'apuntar
perquè hi ha moltes responsabilitats aquí. Aquest
moviment no només vol saber el patrimoni
arquitectònic i natural, sinó que vol que no es faci
una operació immobiliària que gentrificarà el barri,
perquè no crec que posin a lloguer social el que
volen fer. Avui dia els lloguers a Gràcia són
caríssims. Deien, pel que ens heu explicat que no
faran pisos de luxe, que seran de 60 m2. El
problema en aquest barri és que pisos que no són
de luxe ho acaben sent pel preu que tenen i en
això hem de posar remei.

La resposta ha estat amplíssima per salvar l'alzina
i també el patrimoni arquitectònic, perquè està
12

La resposta anterior és conjunta a les
intervencions 8 i 9
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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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