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Pla de treball d’infraestructures i manteniments
Afectació del mobiliari urbà i d’altres
Els diferents serveis del districte es coordinen per organitzar els treballs
necessaris i afavorir la logística de la festa. Les diferents activitats: carrers
guarnits, cercaviles, correfocs, instal·lació de lavabos portàtils, muntatge de
carpes i infraestructures... incideixen en l'estat habitual de l'espai públic i,
especialment, en el mobiliari urbà. Així:
•

Es distribueixen prop de mil tanques en una trentena de punts diferents i
s'estableix un perímetre amb fitons mòbils que rodegen la Vila. També es
realitza la senyalització provisional dels carrers afectats.

•

Els dies previs a la festa es retiren els sacs de runa dels carrers de la Vila, ja
que podrien interferir en l’accessibilitat dels actes i de les persones.

•

Es fa un seguiment de les possibles afectacions de les bastides de
rehabilitació d’edificis, especialment d'aquelles que poden afectar la
mobilitat, la seguretat i el desenvolupament de la festa.

•

La instal·lació de lavabos portàtils als carrers i a les places de la Vila
requereix una planificació especial pel que fa a la seva ubicació, instal·lació
i manteniment. Cada any s’instal·len punts de serveis repartits pel barri. Per
avançar en una festa lliure d'agressions masclistes s'han reubicat i s'ha
estudiat la il·luminació de tots ells per garantir la seguretat de tots els espais.
En total, s'hi han instal·la prop d’un centenar de sanitaris bàsics, més una
vintena d’adaptats i alguns urinaris tipus font. Es fan dues neteges diàries en
els moments de més baixa intensitat de públic.

•

Durant les festes es disposa d'un servei permanent de la brigada per
resoldre qualsevol qüestió o imprevist que pugui afectar la via pública. La
brigada permanent també és qui presta servei i suport a la realització dels
actes institucionals.

Infraestructures
La diversitat d’espais de la festa és tan elevada que s’arriben a fer actuacions
simultànies en més de quaranta escenaris. Aquesta complexitat de coordinació
de les més de 700 m2 de tarimes requereix anticipació i bona planificació amb
els proveïdors, així com amb els carrers i espais de la Fundació Festa Major.

Les quatre places de Gràcia que programa el districte disposen de carpes i
escenaris de grans dimensions que requereixen un muntatge especial.
Cada any també és necessari el lloguer d’unes 160 taules i prop de 2.000
cadires pels diferents espais i actes de la festa que requereixen una
coordinació intensa pel que fa al subministrament, muntatge i desmuntatge,
atès l’ús intensiu dels carrers de la Vila.
Pla d’actuació de subministrament elèctric
L’Ajuntament disposa d'un un pla d'actuació específic de subministrament
elèctric a la Festa Major de Gràcia, d'acord amb els següents criteris:
•

En relació amb els materials utilitzats a l'hora d’engalanar els carrers, es
tindrà cura que siguin adients respecte de les particularitats concretes que
implica cada decoració i també dels criteris facilitats per Bombers de
Barcelona.

•

Respecte del subministrament d'energia elèctrica, aquesta energia és
subministrada per un quadre elèctric de la companyia. D'aquest quadre
surten les caixes de connexions, les quals aporten les derivacions als
elements decoratius. Per tal d’assolir les màximes condicions de seguretat i
manteniment òptim, aquests elements, els quals estan vinculats al bon
funcionament específic de la Festa Major de Gràcia, es col·locaran amb la
finalitat de donar servei als carrers implicats on transcorre la festa

Reforç del dispositiu de neteja i dels serveis WC
El servei de neteja es reforça per tal de mantenir en tot moment el bon estat de
neteja dels espais públics on es fan les activitats de la Festa Major. El servei de
neteja comença a primera hora cada matí i continuarà a la tarda i sobretot a la
nit per tal de fer una neteja en profunditat un cop acabades totes les activitats
programades.
En total traballen unes més de 200 persones diàries en un dispositiu que es
reparteix en torns de matí, tarda i nit i que suposa un increment del 125% del
personal habitual.
Com a tasques prioritàries, els equips del dispositiu de neteja de la Festa Major
duran a terme tasques de neteja amb aigua dels carrers i places, reforç del
servei d’aigua amb producte odoritzant allà on s’hagin detectat actuacions

incíviques i el buidatge de papereres. Els horaris de recollida de residus
s’adapten a les programacions de la festa i als conseqüents canvis forçats en la
mobilitat al barri.
Es preveu la utilització d’unes 1.750 papereres de cartró entre tots els
carrers i places, i es reforçarà la recollida selectiva i orgànica. Els carrers
disposaran també de bujols per cadascuna de les fraccions de recollida
selectiva. També es distribueixen per les places punts de recollida selectiva
amb papereres de cartró de colors (groc, marró, blau i gris) per a les
diferents fraccions de residus.
Cabines sanitàries mòbils
El districte s’encarrega de la la col·locació de les cabines sanitàries mòbils i
la seva dimensió per tal d’adaptar-la a les necessitats dels espais i tenir una
millor cobertura durant les festes.
Per avançar cap a una festa lliure d'agressions masclistes, s'augmenta el
nombre de sanitaris a la via pública i es reubiquen amb l'objectiu
d'augmentar la seguretat de les persones usuàries. En total, s'instal·len casi
un centenar de sanitaris bàsics, més una vintena d’adaptats i alguns urinaris
tipus font. A més, s'ha estudiat la il·luminació de nit en els espais de festa per
tal de garantir la seguretat de tots els espais

Gestió de llicències d’activitats
L’activitat econòmica que es desenvolupa de manera paral·lela a la Festa Major
de Gràcia és molt important i afecta sobretot les activitats de restauració,
hostaleria i també el comerç de proximitat.
El districte estableix una sèrie de mesures de promoció, impuls, control i
inspecció, amb un doble objectiu: d'una banda, ordenar l’activitat i vetllar pel
compliment de les normatives vigents i, d'altra, afavorir la promoció econòmica
dels agents de proximitat.
Vetlladors
Els horaris de festa als carrers són fins a les 2h en dies feiners i vigílies de
feiners, i fins a les 3.30 h els divendres i dissabtes.
A les places del Sol, Diamant i Revolució, l’horari límit és fins a la 1h cada en
dies feiners i vigílies de feiners i fins a les 2.30 h els divendres i dissabtes amb

l’objectiu que l’activitat no resti públic als carrers, els autèntics protagonistes de
la festa.
Els dies de festa s’autoritza l’ampliació de l’horari de les terrasses dels locals
de pública concurrència de 20h a 3h o 330 h segons dia laboral o cap de
setmana.
Comunicació als establiments
Pel que fa als autoserveis de menys de 150 m2, polivalents alimentaris també
de menys de 150 m2, plats preparats i bodegues, se'ls autoritza a ampliar en
una hora el seu horari habitual. Del dia 15 al 21 d'agost, aquests establiments
ubicats a la Vila hauran de tancar a les 24 h.
Dispositiu d’inspecció
Durant les festes el districte de Gràcia, conjuntament amb la Guardia Urbana,
estableix un dispositiu especial d’inspectors i tècnics de llicències que fan
inspecció dels locals pel que fa al compliment de la normativa sobre mesures
higienicosanitàries, no-promoció de l’alcohol, compliment horari de l'activitat,...
accions de les quals es fa un seguiment diari.
Finalment, previ a la festa, els tècnics del Departament de Llicències i Inspecció
supervisen la retirada de sacs de runa, bastides i el correcte tancament de
solars privats.
Fires, atraccions i programació d’espais
Els tècnics de llicències s’asseguren que la instal·lació de les atraccions
infantils compleixi les disposicions en matèria de seguretat segons la normativa
vigent. També assessoren els promotors pel que fa a la ubicació i distribució en
l'espai de les diferents atraccions.

La comunicació de la festa
La campanya de comunicació té dues funcions bàsiques: d'una banda, informar
la ciutadania de la celebració i de les activitats de la festa i, de l’altra, donar
suport als serveis de la festa, especialment pel que fa a la informació sobre
les afectacions de mobilitat i la senyalització excepcional. També es reforcen
amb campanyes específiques els principals missatges per afavorir el transport
públic, donar a conèixer les mesures d’accessibilitat i promoure
la convivència. Emmarcada en aquesta darrera, destaquen els productes i
accions de sensibilització envers una festa lliure d'agressions sexistes.

Actualment, tant el web com les xarxes socials són eines per donar a conèixer
els serveis i agents implicats que treballen per fer possible la festa. I alhora, per
explicar els valors d'una festa culturalment rica, solidària, cívica, respectuosa
amb el medi ambient i feta possible pels veïns i les veïnes de Gràcia, un dels
barris amb més entitats de la ciutat i amb una capacitat d'autoorganització més
elevada.
També es porten a terme dues rodes de premsa, una de presentació i l'altre de
balanç, en el local de la Fundació amb l'edició de dossiers pels mitjans.
La informació als veïns, veïnes i als comerciants
Els veïns, veïnes i els comerciants de barri implicats majoritàriament en la festa
viuen durant el mes d’agost canvis continus en el seu entorn: talls previs a la
festa pels preparatius, tall de carrers guarnits durant els dies de la festa, talls de
carrers puntuals durant el pas de les cercaviles, activitats de foc que cal tenir
present amb caire preventiu, tall al trànsit de tot el perímetre de la Vila durant
les nits, etc.
Per això, els avisos de porteria de talls dels carrers i els cartells de les activitats
de foc amb les recomanacions als veïns i veïnes són imprescindibles com a
requisit bàsic informatiu i per cercar la col·laboració veïnal.
La informació als ciutadans i la senyalització
Per aconseguir una festa accessible i facilitar que els visitants localitzin els
espais de la festa es crea el mapa de la festa. En aquest també s’inclouen els
aspectes de mobilitat: la situació dels diferents espais, el transport per arribarhi, i altres serveis com els aparcaments de motos, els serveis de Bicing propers
a la festa, els aparcaments reservats per a discapacitats, les afectacions de
trànsit, així com els itineraris recomanats per a la visita de cadascun dels
carrers guarnits, etc.
La promoció de la convivència
La comunicació també reforça els missatges de les diferents campanyes de
comunicació que cada any es duen a terme, reproduint els missatges en
torretes i anuncis al programa de la festa i mitjans locals.
Aquestes campanyes durant els dies de Festa Major també posen el focus en
el respecte als guarnits per tal de sensibilitzar els visitants de l’esforç de la feina
feta d’aquestes veritables obres d’art efímer que són els guarnits.

Mobilitat i transport
Transport públic
La xarxa de TMB presta serveis extraordinaris atesa l’afluència massiva de
visitants a la festa alhora que promou l’ús del transport públic. Aquests serveis
extraordinaris tenen un efecte molt positiu en la sostenibilitat de la festa, ja que
si el gran nombre de persones que visita Gràcia no ho fes amb transport públic
o a peu, els problemes de mobilitat serien molt difícils de resoldre.
Per afavorir la mobilitat sostenible durant la Festa, s’ofereix servei
ininterromput de metro la nit de divendres a dissabte. La nit de dissabte a
diumenge, el servei serà ininterromput com és habitual.
Diverses línies d’autobusos es veuen afectades amb desviacions alternatives a
causa d’actes concrets. Per trobar més informació, per conèixer l’última hora de
les afectacions del transport públic i trobar itineraris alternatius, es pot consultar
el web de TMB.
Dispositiu de mobilitat i afectació de trànsit
A continuació es recullen les principals afectacions. S'informa prèviament als
veïns/es i també es realitza la correcta senyalització d'aquestes afectacions.
Talls dels carrers guarnits
Des de principis d’agost fins el dia al 22 quedaran tallats al trànsit
ininterrompudament els carrers guarnits per a facilitar els treballs de veïns i
veïnes en preparar-los per a la Festa.
Per conèixer els trams afectats es pot consultar el Mapa de la Mobilitat.
Talls puntuals durant els actes
La Guàrdia Urbana organitza un dispositiu de talls previs i obertures de carrer a
mida que passen les activitats itinerants (cercavila, correfoc...) per garantir-ne
la realització amb total garantia de seguretat.
Zona de vianants
Un dispositiu de fitons permet tancar el perímetre de la Vila al trànsit de
vehicles particulars del dia 15 al 21 d’agost de les 21.00 a les 5.00
h, excepte per al veïnat, per facilitar el desenvolupament de les activitats

nocturnes i garantir la seguretat de les milers de persones que caminen per tots
els carrers, així com les posteriors feines de neteja.

Seguretat
Gairebé un miler activitats programades. Més de quaranta escenaris de festa.
Actes de participació multitudinària (com el correfoc). El paper dels cossos de
seguretat per garantir un entorn amb seguretat i convivència és fonamental. Per
això, en els darrers anys hi ha hagut un increment notable dels dispositius de
seguretat amb la incorporació de nous efectius i mesures.
Organització prèvia
Bona part dels dispositius previs als dies de Festa Major són a càrrec de la
Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del Districte de Gràcia. I, amb el
coneixement del territori i de les entitats, elaboren:
•

El pla de mobilitat. Assessorament tècnic de les ubicacions dels diferents actes
vinculats a la festa que se celebren a la via pública respecte dels circuits preferents
d’accés als carrers, de la disposició dels vehicles sanitaris de suport a la festa, etc.

•

L’operatiu de la festa. Dispositiu de tancament de carrers: la complexitat de la festa
requereix una successió de talls previs dels carrers guarnits (per iniciar els
treballs), talls definitius durant el mes d’agost, talls preventius i desviacions durant
alguns dels actes com la cercavila o el correfoc).

I durant els dies de Festa Major, es tanca amb fitons tota l’illa principal de la
Vila de Gràcia de les 21 a les 5 h de la matinada i el barri es converteix en una
gran illa de vianants amb l’accés restringit a vehicles, excepte als aparcaments
privats del veïnat. Aquest dispositiu és possible amb el desenvolupament diari
d’un sistema de senyalització mitjançant fitons i agents que garanteixen el
tancament, i els circuits alternatius.
El dispositiu de seguretat
L’Ajuntament, mitjançant l'Àrea de Seguretat i Prevenció, reforça els serveis
diürns i nocturns amb diferents unitats que presten el seu servei diari a la festa.
Més enllà de vetllar per la seguretat, l’acció policial administrativa va
encaminada:
•

Al decomís de llaunes i instruments musicals.

•

La col·laboració amb els serveis tècnics d'inspecció en el compliment de les normatives
vigents.

•

La coordinació amb els Mossos d'Esquadra. Es disposa de patrulles mixtes per
contactar amb els carrers de la festa i controlar les possibles incidències. Així mateix,
un cop acabada l’activitat programada de nit, les patrulles mixtes garanteixen l’entrada
dels serveis de neteja i el descans dels veïns i veïnes.

•

La coordinació amb la Fundació Festa Major i associacions dels carrers engalanats pel
control i seguiment de possibles incidències.

Millorem la prevenció als carrers i espais de la festa
Es treballa de manera coordinada amb la Fundació Festa Major i amb els
diferents carrers per a la millora progressiva de les mesures de prevenció. En
aquest sentit es va elaborar un sistema d’organització d’autoprotecció per
minimitzar els riscos i establir els protocols d’actuació en cas d’emergència.
S’ha tingut la col·laboració i l'assessorament de tècnics dels Serveis de
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (SPEIS) que, mitjançant l’acord de
la Generalitat de Catalunya, que és qui té la competència en la matèria, ha
permès a l’Ajuntament assumir el seguiment i l'homologació d’aquests plans
d’autoprotecció. D’aquesta manera, s’ha afavorit l’agilitat en la tramitació.
Els tècnics dels SPEIS, amb suport del districte, han impartit sessions
formatives per omplir de manera personalitzada els formularis i resoldre els
dubtes de les comissions de festes de cada carrer. A partir d’un pla de treball
estructurat i d'una metodologia participativa s’ha pogut conèixer de primera mà
la realitat de la festa: les principals característiques de cada carrer i les seves
dificultats definint-ne les millores i recomanacions preventives, el protocol
d’emergència en cada cas i la formació bàsica dels responsables.
Itineraris recomanats als carrers guarnits
L’afluència massiva de persones que volen visitar els guarnits, la trama
històrica de carrers estrets que configura la Vila de Gràcia i els mateixos
guarniments de la Festa han fet que en els darrers anys la mobilitat i
l’accessibilitat hagin estat dues de les principals línies de treball.
S’estableixen itineraris recomanats d’entrada als carrers per afavorir el sentit
únic i millorar la fluïdesa i l’experiència durant la visita. Aquests itineraris poden
esdevenir de caràcter obligatori, segons el criteri de l’organització, en els
moments de màxim aforament. D’aquesta manera, es preveu una major
fluïdesa a l’hora de circular i unes millors condicions de seguretat i
accessibilitat.

En aquest sentit, és important la informació prèvia als veïns afectats, així com
la senyalització als visitants, els quals la trobaran en forma de cartells a les
tanques.
Sistema de primers auxilis centralitzat
S'estableix un sistema de primers auxilis centralitzat des del districte que
serveix de manera global a tota la festa. Es disposa una ambulància que se
situarà en un punt visible i conegut per tots els responsables de la festa. Sense
perjudici dels serveis habituals del SEM o les ambulàncies que es contracten
segons els requisits d'alguns dels actes (castellers, correfocs i d'altres).
Mesures de prevenció als actes de foc
Recomanacions i precaucions per a les persones participants
•

Portar roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs.

•

Portar un barret que cobreixi tot el cap i tapar-se el clatell amb un mocador
de cotó.

•

Protegir-se els ulls.

•

Portar el calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.).

•

Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions
pirotècniques.

•

Obeir les indicacions dels serveis d'ordre públic i de sanitat.

•

Respectar les figures de foc, els seus portadors i els músics.

•

Adoptar una actitud correcta amb els diables i no obstaculitzar-los el pas.

•

Assabentar-se abans de l'inici dels punts d’assistència sanitària.

•

En cas de sofrir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència
sanitària.

•

En cas de perill, seguir les instruccions dels organitzadors.

•

Amb infants, mireu de seguir la festa des d'una distància prudencial i agafats
de les mans.

•

No llençar aigua durant els actes de foc a causa de la perillositat que això
representa.

•

L'organització adverteix les persones amb problemes o sensibilitat auditius,
en especial la gent gran i els infants, que adoptin mesures de precaució en
els actes en què participin els trabucaires.

Recomanacions per al veïnat i comerciants
•

Retirar tots els vehicles dels carrers de l'itinerari.

•

Abaixar els portals metàl·lics o les persianes als edificis que en tinguin.

•

Protegir els vidres de les finestres, les portes i els aparadors amb cartrons
gruixuts.

•

Enrotllar tots els tendals exteriors dels habitatges i locals.

•

No llençar aigua durant els actes de foc a causa de la perillositat que això
representa.

Accesibilitat
Un dels objectius de la Festa Major és que tothom pugui gaudir-la. Per aquest
motiu es treballa amb la Fundació Festa Major i els espais de Festa per
millorar la seva accessibilitat, tant pel que fa a barreres arquitectòniques,
com pel que fa a barreres en la comunicació, de tal manera que tothom, sigui
quina sigui la seva diversitat, pugui gaudir i participar de la Festa.
El primer objectiu és aconseguir que els carrers siguin accessibles per les
persones amb mobilitat reduïda. Per poder aconseguir-ho s'ha millorat
l’estructura dels carrers amb l’eliminació de barreres arquitectòniques i la
pavimentació de carrers en plataforma única. D’altra banda, els carrers han
pres consciència d’aquesta situació i han previst que els guarniments, la
ubicació de portalades i altres elements decoratius no impedeixin el lliure pas
dels vianants.
Reserves d’aparcaments
•

1 reserva d'aparcament: plaça de la Vila de Gràcia, núm. 17

•

2 reserves d'aparcament: c. Gran de Gràcia, núm. 7 (Jardinets de Gràcia)

•

1 reserva d'aparcament: c. Gran de Gràcia, núm. 167 (davant l’Espai Jove Fontana)

•

2 reserves d'aparcament: travessera de Gràcia, núm. 179-181 (davant la Biblioteca Vila de
Gràcia)

•

1 reserva d'aparcament: c. Montseny, núm. 16

•

2 reserves d'aparcament: c. Providència, núm. 42

•

1 reserva d'aparcament: c. Cardener, núm. 53

•

1 reserva d'aparcament: c. Quevedo, 8

•

1 reserva d'aparcament: c. Bailén, núm. 187

Espai de reserva per a persones amb mobilitat reduïda
En les activitats del pregó i del lliurament de premis del concurs de carrers
guarnits que es celebren a la pl. de la Vila, així com als espectacles públics es
contempla un d’espai per a persones amb cadires de rodes i seients per a
persones amb mobilitat reduïda.
Lavabos adaptats
El districte ha revisat la col·locació de les cabines sanitàries mòbils i la seva
dimensió per tal d’adaptar-la a les necessitats dels espais i tenir una millor
cobertura durant les festes. En total, s'hi han instal·lat prop d’un centenar
sanitaris bàsics, més una vintena d'adaptats i alguns urinaris tipus font. A més,
s'ha estudiat la il·luminació de nit en els espais de festa per tal de garantir la
seguretat de tots els espais
Es poden trobar les seves localitzacions al Mapa de la Festa.
Itinerari i espais accessibles
Es treballa amb tots els carrers de la festa perquè els itineraris siguin segurs i
accessibles (portalades, ubicació dels guarniments i altres objectes).
El districte ha anat transformant progressivament molts dels carrers de la Vila
en carrers d'un únic nivell (plataforma única) per tal de facilitar la circulació dels
vianants.
La tarima de la plaça de la Vila és accessible a l'acte de recollida de premis.
Paradoxalment, els guarnits de la festa i les tarimes, taules i cadires que són
presents als carrers de la festa poden representar en alguna ocasió un
inconvenient envers una mobilitat sense barreres.
Per trobar la informació respectiva a la ubicació dels elements esmentats
(infraestructures, sanitaris, mobilitat, accessibilitat), es poden consultar els
mapes que cada any s’elaboren per facilitar la comunicació.

