
seguiment de l’acció 
de govern 2 0 1 5 - 2 0 1 9



Gairebé quatre anys després d’haver començat el mandat, 
volem fer balanç de la feina feta. Els primers mesos vam 
treballar amb veïns, veïnes, associacions, col·lectius i grups 
municipals per tal de definir un Pla d’actuació del Districte. 
En un procés participatiu on es va implicar 1.735 persones 
vàrem aplegar 741 propostes que van quedar recollides en 82 
actuacions i 220 projectes.

Aquest full de ruta ha dibuixat les prioritats col·lectives 
d’aquest mandat:  lluitar contra les desigualtats als bar-
ris, treballar per fer front a la gentrificació i per promoure 
l’habitatge públic. Així com millorar la convivència i promoure 
un espai públic amb valors, defensant el comerç de proximi-
tat i impulsant la creació d’ocupació. També s’han prioritzat 
les oportunitats educatives, culturals i el treball per la recu-
peració de la memòria democràtica i popular. S’ha fomentat 
la salut de proximitat i comunitària, tot donant protagonisme 
a les persones a través d’una Gràcia inclusiva, feminista i més 
equitativa.

L’obra de govern aquí resumida inclou també apostes de 
llarg recorregut com el Pla estratègic del Park Güell, la 
transformació social i urbanística de Vallcarca, la rehabilitació 
del Mercat de l’Abaceria o el nou pla d’equipaments on s’em-
marca l’Espai Quiró a La Salut o els casals de barri de Vallcarca 
i Els Penitents. 

L’acció de govern duta a terme entre 2015 i 2019 al Districte 
ha posat les bases per transformar els barris de Gràcia des 
de la perspectiva de les persones. Sense autocomplaença, 
però amb honesta convicció i alhora esperit autocrític, 
assumint encerts i errors, i també la feina feta. Sempre amb 
la col·laboració i participació del veïnat, d’una àmplia xarxa 
associativa, d’un ric teixit comercial, de treballadores i tre-
balladors públics i de tots els grups municipals.

En resum, s’ha treballat per assolir el compromís de construir 
una Gràcia més verda, feminista, accessible, justa, humana i 
amable amb i per a les persones.

Eloi Badia i Casas
Regidor del Districte de Gràcia
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Bon viure

economia Plural

transició ecolÒgica

Bon govern

10 línies estratègiques

4 línies estratègiques

4
 eixos

20
 línies

estratègiques

82
 actuacions

220
 Projectes

Pad 
gràcia

Percentatge d’execució assolit

93,82% 89,26%

Pla d’actuació de 
districte gràcia

Pla d’actuació
municPal

4 línies estratègiques

2 línies estratègiques

Pla d’actuació del districte
gràcia

01 Bon viure 96,29%
02 economia

Plural 98,5%
03 transició

ecolÒgica
90,16%

04 Bon govern 88,13%

Per eixos

gràcia en 
ProgrÉs
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persones usuàries ateses al sad

mitjana de dies d’espera per a la primera 
visita per serveis socials

2015 2016 2017 2018

1.961 2.062 
2.209  

2.312 

23,7
dies

18,3
dies

21,2
dies

18,2
dies

2015 2016 2017 2018

dades de serveis socials

21.458 
persones ateses als Centres de 

Serveis Socials de Gràcia
de gener 2015 a novembre 2018

ajuts d’inclusió social

2015 2016 2017

393.783€ 

436.754€  

526.208€ 

759.663€ 

persones ateses pel serveis de 
teleassistència

2015 2016 2017 2018

6.405
6.656  

6.927 
7.172 

2018
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total Projectes Pad gràcia

finalitzats

en marxa descartats

919

amB dificultats

5

187 total 
 projectes

220 

Projectes finalitzats aquells que han assolit el 100% d’execució. 

ProjecteS EN MARXA  aquells que malgrat no s’hagin desenvolupat al 100% progressen se-
gons la planificació. 

ProjecteS AMB DIFICULTATS  aquells iniciats, però que per tramitació administrativa, per 
motius de gestió i/o acords amb altres administracions han modificat la previsió d’assoliment. Es 
troben al 50% d’execució o per sota. 

ProjecteS DESCARTATS  aquells que per canvis de normativa no s’ha permès continuar amb el 
projecte plantejat inicialment, aquells on hi ha hagut valoracions que han descartat les properes 
fases o aquells que s’han descartat  per prioritzacions de calendari o endarreriment del mateix. 

GRÀCIA EN PROGRÉS 2015-2019
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• Pla d’equipaments 2018-2025.
• Coproducció de projectes (prova pilot pressupostos participatius).
• Acció comunitària: Creació de la Taula Comunitària del Coll, impuls de les Taula de Vallcarca i 

els Penitents i redefinició Pla Comunitari de la Salut-Salutem accions comunitàries.

PrinciPals actuacions Per eixos Pad gràcia

01
 Bon viure

• Prevenir efectes de la gentrificació.
• Habitatge públic a Gràcia.
• Equipaments educatius al Districte de Gràcia: Nova escola Teixidores de Gràcia, adquisició 

solar futura escola bressol, remunicipalització de les escoles bressol Enxaneta i Caspolino, 
posada en funcionament Escola Bressol Petit Univers i Trencadís i redacció projecte con-
structiu institut Vallcarca.

• Recuperació de la Memòria històrica: creació Taula, retirada plaques franquistes, restitució 
noms de carrers i recuperació noms de dona a l’espai públic, tancament llibreria Europa, re-
cuperació de la memòria oral dels equipaments municipals.

• Pla de places de la Vila de Gràcia.
• Elaboració protocol contra l’assetjament sexual i creació del punt Lila d’informació i atenció 

a les Festes Majors dels barris.
• Posada en marxa CAP Vila de Gràcia, CUAP Gràcia.
• Millora dels Camins Escolars: totes les escoles públiques han iniciat, avançat o finalitzat un 

projecte de camí escolar.
• Nous Centres de Serveis Socials a la Salut, el Coll, Vallcarca i els Penitents i al Camp d’en 

Grassot i Gràcia Nova.

02
 economia 

Plural

• Reforma del Mercat de l’Abaceria.
• Pla Estratègic del Park Güell.
• Estratègia territorial de gestió turística.
• Foment del comerç de proximitat i l’associacionisme.

03 
transició 
ecolÒgica

• Vallcarca, nou model urbà; aprovació definitiva del planejament urbanístic, arranjament  
dels jardins dels Arabescos, acords amb les unitats d’actuació privades.

• Remodelació de l’Avinguda Príncep d’Astúries.
• Reurbanització de la Travessera de Dalt i Jardins Menéndez y Pelayo.
• Pla de Mobilitat al barris del Coll.
• Equipaments de proximitat: Can Carol, Casa Canals i Junyer,  la Fusteria, Quiró, Ateneu de 

fabricació, Casal de joves de Camp d’en Grassot, Casal Tres lliris.
• Nou punt verd a Vallcarca i ampliació Aula Ambiental Turull.
• Obertura, reposició placa i en projecte moral commemoratiu i plaques fotovoltaiques a les 

mitgeres de la  plaça Dones del 36.
• Procés participatiu de reforma del carrer Pi i Margall.
• Anàlisi i propostes per racionalitzar l’aparcament de motos en vorera i ampliació d’aparca-

ments i carrils bici.

04
 Bon govern

GRÀCIA EN PROGRÉS 2015-2019
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Percentatge d’execució de les actuacions 
Pad gràcia

1.1.1 Millorar la ubicació i equipaments pels Centres 
de Serveis Socials del Coll, la Salut, Vallcarca i els 
Penitents i de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.

100%
coll

vallc
pen sal

cg
gn

1.1.2 Aplicar la llei de mesures urgents per afrontar 
la pobresa energètica i alimentària i l’emergència 
habitacional: pla de xoc contra la pobresa i PAE.

100%
districte

1.1.3  Garantir el dret a una alimentació digna: rebost 
solidari. 100%

districte

1.2.1 Posar en valor la funció social de les festes ma-
jors: programació d’activitats inclusives a totes les 
festes majors dels barris.

100%
districte

1.2.2 Millorar l’accessibilitat a l’espai públic als barris 
del Coll, la Salut i Vallcarca i els Penitents: arranja-
ment de la cruïlla dels carrers Tirso i Font del Coll (Coll), 
arranjament de les escales del carrer Pompeu Fabra fins 
a la carretera del Carmel (la Salut) o la reurbanització dels 
carrers Montornès i Capellades (Vallcarca i els Penitents).

100%
coll sal

1.2.3 Sensibilitzar sobre la diversitat funcional: 
adequació al sistema braille del Refugi de la plaça del 
Diamant, projecte gossos terapèutics per a persones 
amb intel·ligència límit. 

100%
districte

Bon viure

1.3.1  Projecte constructiu de l’Institut Vallcarca: cer-
car solar i en licitació la redacció del projecte. 85%

1.3.2 Posar en funcionament l’escola bressol Petit 
Univers amb gestió pública. 

100%
vdg

1.3.3 Municipalitzar la gestió de les escoles bressol 
Enxaneta i Caspolino. 100%

vdg

vallc
pen

vallc
pen

GRÀCIA EN PROGRÉS 2015-2019
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1.3.4 Mapa escolar del Districte amb inclusió de les 
escoles bressol.

70%

1.3.5 Programa de patis oberts: obertura pati escola 
Reina Violant i escola Montseny a l’estiu. 100%

districte

1.3.6 Projectes escolars amb el Centre de Recursos 
Pedagògics: s’ha iniciat l’audiència pública escolar. 100%

districte

1.3.7 Cercar solars a la Vila de Gràcia per poder-hi 
construir una escola bressol, un centre d’educació in-
fantil i primària i un institut. 

70%

1.4.1 Impuls a la creació per part de les dones de 
Gràcia. 

100%

1.4.2 Foment de les dones de Gràcia mitjançant la 
memòria històrica: edició llibre Dones de pes, 15 vides a 
Gràcia recuperació noms de dones a l’espai públic (pas-
satge Isabel Vicente, plaça Maria Mullerat).

100%
districte

districte

vdg

districte

1.4.3 Pla de coeduació. 100%
districte

1.4.4 Prevenir i abordar la violència de gènere: 
elaboració protocol prevenció i intervenció davant l’as-
setjament sexual i violència de gènere, punt lila a les 
festes majors dels barris. 

100%
districte

1.5.1 Potenciar i ampliar els programes i activitats 
per a la gent gran: creació del ‘Aula d’extensió univer-
sitària, projecte Bon Tracte a la Gent Gran.  

100%
districte

1.5.2 Projecte “Radars”: iniciar, consolidar i ampliar el 
projecte a tots els barris.    100%

districte

1.5.3 Projecte d’emprenedoria juvenil.   100%
districte

1.5.4 Espais joves a la Vila de Gràcia i al Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova.  

100%

1.5.5 Projectes intergeneracionals entre gent gran i 
jove: projectes a les escoles Patronat Domènech, Sant 
Josep i Virolai.     

100%
districte

1.5.6 Millorar els equipaments de la gent gran: als 
casals de Gent Gran de Penitents, Montmany i Cardener. 
 

vdg
100%

vallc
pen

cg
gn

vallc
pen
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1.5.7 Suport a entitats de lleure: reubicació i l’ade-
quació dels espais a l’escola Sant Josep pels esplais 
Matinada i Espurna.  

vdg
100%

1.6.1 Cercar sòl i edificis per a habitatge públic o co-
operatives d’ús social: habitatge públic a Vallcarca, 
habitatges Quiró, Carretera Sant Cugat, Rambla de 
Prat, Encarnació 13-15, Manuel Torrente, Sant Josep de 
la Muntanya, Repartidor-Arnold Schönberg.

100%
districte

1.6.2 Cens de pisos buits. 
vdg

100%

1.6.3 Prevenir els efectes de la gentrificació: jornades.
vdg

100%
districte

1.7.1 Gràcia, Districte saludable: celebració jorna-
des de Salut Comunitària, creació de Taules de Salut 
Comunitària a la Vila de Gràcia, al Coll i a Vallcarca i els 
Penitents i a Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.  

100%
districte

1.7.2 CUAP Gràcia (Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària).  

100%
districte

1.7.3 Posada en funcionament del CAP Vila de Gràcia. 100%
vdg

1.7.4 Taula de coordinació de salut mental: creació i 
consolidació de la taula tècnica i definició circuit acu-
muladors conflictius.  

100%
districte

1.7.5 Identificar nous usos de l’Hospital de l’Es-
perança: ampliació dels serveis de Salut Mental i 
Addiccions del Districte.

50%
districte

1.7.6 Promoure un centre de dia per a gent gran i per-
sones amb diversitat funcional. 50%

districte

1.8.1 Recuperar la memòria històrica i difondre la 
història local: retirada plaques franquistes, tanca-
ment de la llibreria Europa, recuperació de la memòria 
oral de la Bruguera i la Sedeta, senyalètica del Centre 
Cívic Cardener. 

100%
districte

1.8.2  Impuls dels actes culturals i artístics. 85%
districte

1.9.1 Pla de Pavellons: diagnosi del Mapa d’instal·la-
cions Esportives Municipals (IBE). 100%

districte

GRÀCIA EN PROGRÉS 2015-2019
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1.10.1 Pla d’actuació integral pel civisme i la convivèn-
cia: pla de places. 100%

vdg

1.10.2 Guàrdia Urbana de proximitat: policia de barri. 100%
districte

Economia plural
2.1.1  Pla d’usos de Gràcia. 100%

districte

2.1.2 Mercat de la Llibertat: promoure el producte de 
proximitat i ecològic. 100%

vdg

2.1.3 Reforma del Mercat de l’Abaceria.  90%
vdg

100%
coll sal

2.1.4 Revitalitzar els comerços dels barris del Coll, 
Salut i Vallcarca i els Penitents.

2.1.5 Suport a les associacions de comerciants: 
constitució associació comerciants “Coll amunt”, 
creació Federació Gràcia comerç.

100%
districte

2.2.1 Ateneu de Fabricació. 95%
districte

2.2.2 Pla d’impuls d’una economia cooperativa, social 
i solidària del Districte. 

100%
districte

2.3.1 Foment de l’ocupació. 100%
districte

2.4.1 Desenvolupament territorial del Pla estratègic 
de turisme. 

2.4.2 Pla Estratègic del Park Güell. 

100%
districte

100%

Transició ecològica
3.1.1 Ordenació singular de terrasses. 65%

districte

3.1.2 Urbanitzar la plaça del Poble Romaní. 80%
vdg

vdg sal

coll sal

vallc
pen

cg
gn

vallc
pen

cg
gn
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3.1.3 Ambientalitzar les festes.  100%
districte

3.1.4 Jardí del Silenci.  100%
vdg

3.1.5 Obertura de la plaça de les Dones del 36.  100%
vdg

3.1.6 Aula Ambiental Bosc Turull.    85%
coll

3.2.1 Espais per a gossos: nova àrea de 700m2 per a 
gossos a la plaça Alfons Comín. 100%

districte

3.2.2 Horts urbans ecològics. 65%
districte

3.2.3 Afavorir l’accessibilitat als espais verds: font de 
Sant Salvador, escales Pompeu Fabra, mirador Baixada 
de la Glòria. 

100%
districte

3.3.1 Pla dels Tres Turons: concurs internacional 
d’equips pluridisciplinars.    100%

coll sal

3.3.2 Pla Especial de Millora Protecció i Reforma 
Interior (PEMPRI) de la Vila de Gràcia: MPGM Rambla 
de Prat.      

75%
vdg

3.3.3 Projecte de Pi i Margall.    80%

3.3.4 Urbanitzar la Travessera de Dalt.   100%
sal

3.3.5 Redactar el projecte de remodelació de Príncep 
d’Astúries.      

100%
vdg

3.3.6 Vallcarca, nou model urbà.    80%

3.3.7 Jardins Menéndez Pelayo.    100%
sal

3.3.8 Pla de millora integral i de manteniment de l’es-
pai públic.  

100%
districte

3.3.9 Projecte d’equipaments al solar de l’antiga 
Quirón: habitatge per a gent gran, casal de gent gran, 
casal de joves, casal de barri.   

95%
sal

3.4.1 Pla de Mobilitat dels barris de la Salut, el Coll i 
Vallcarca i els Penitents.  95%

coll

vallc
pen

cg
gn

vallc
pen

vallc
pen
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3.4.2 Millorar i ampliar la xarxa de carrils bici: 
Avinguda Vallcarca i carrer Sardenya. 90%

districte

3.4.3 Racionalitzar i reduir l’aparcament de motos en 
vorera: redacció Pla d’Aparcaments de Gràcia.  100%

districte vdg

3.4.4 Millora de l’oferta d’aparcaments de bicis.  100%
districte

3.4.5 Ampliació de les zones de pacificació del trànsit 100%
districte

3.4.6 Millorar la freqüència, la circulació els festius i 
el recorregut dels busos de barri del Districte: anàlisi 
i trasllat de propostes a l’Àrea de Mobilitat. 

100%
districte

3.4.7 Superilles al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. 20%

3.4.8 Camins escolars.  100%
districte

Bon govern
4.2.1 Definir l’ús dels nous equipaments: Casa Canals 
i Junyer i Can Carol.

70%

4.2.2 Participació als pressupostos 2017.  100%
districte

4.2.3 Potenciar els consells de barri i les audiències 
públiques. 

100%
districte

4.3.1  Aconseguir la cessió de l’antic CAP Quevedo i 
definir els seus usos. 

35%
vdg

4.3.2  Pla d’equipaments, espais i serveis de Gràcia. 100%
districte

4.3.3  Ràdio Gràcia.  100%
districte

4.3.4 Pla de desenvolupament comunitari de la 
Salut. 

100%
sal

4.3.5 Taula d’accions comunitàries al barri del Coll. 100%
coll

vallc
pen

cg
gn
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demandes ciutadanes ateses al mandat
2015-2019

audiència PÚBlica
 375 intervencions

consells de Barri
462 intervencions

iris
10.879 intervencions

375
aportacions

sessions consells de Barri

vallcarca i 
els penitents

el coll

camp d’en Grassot 
i Gràcia nova

17
sessions

231
participants

dades audiències PÚBliques

106
 demandes

8
 sessions

44
 intervencions

la salut112
 demandes

8
 sessions

48
 intervencions

119
 demandes

8
 sessions

70
 intervencions

77
 demandes

8
 sessions

47
 intervencions

la vila de Gràcia48
 demandes

8
 sessions

36
 intervencions
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Pla d’haBitatge a gràcia 2018-2025 
amB 1.051 haBitatges nous

gràcia en ProgrÉs

àmBits temàtics
Aquest apartat, per una banda, complementa el balanç dels 4 anys de mandat, de l’acció de govern que s’ha portat 
a terme per part del govern del Districte i per part de govern de la ciutat i que ha tingut impacte o desenvolupa-
ment en el territori del Districte i, per una altra banda, destaca les mesures que pels seus objectius i execució 
considerem cabdals en aquests quatre anys de mandat.

GRÀCIA EN PROGRÉS 2015-2019
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La gentrificació és un procés complex i polèmic, 
traumàtic per a la població que es veu forçada a 
desplaçar-se, i en el qual intervenen les poderoses 
forces del mercat global, però que també pot estar 
impulsat o afavorit per les polítiques de regeneració 
urbana. L’Ajuntament de Barcelona impulsa diverses 
mesures de lluita contra la gentrificació com el Pla 
d’Habitatge 2016-2025 (per garantir el dret i la funció 
social de l’habitatge), el Pla dels barris de Barcelona 
(que treballa en la transformació de qüestions clau en 
els àmbits de l’educació, els drets socials, l’activitat 
econòmica i l’ecologia urbana) o el Pla Especial d’Al-
lotjaments Turístics –PEUAT- que regula la seva 
implantació fent-los compatibles amb un model urbà 
sostenible.

Des del Districte de Gràcia, més enllà de la imple-

mentació d’aquests plans i de l’execució de plans 
propis com el Pla especial d’establiments de con-
currència pública i altres activitats de Gràcia, es 
van impulsar, conjuntament amb entitats del terri-
tori, les Jornades “Gràcia davant la gentrificació”. 
En aquestes jornades que van tenir lloc l’any 2018, 
es van definir mesures i accions a desenvolupar a 
Gràcia en matèria d’habitatge per lluitar contra la 
gentrificació. Per exemple, potenciar els programes 
destinats als ajuts del lloguer, especialment al barri 
de la Vila de Gràcia, mobilitzar el parc de sòl públic 
qualificat com a equipament per fer habitatge dota-
cional o promoure noves promocions d’habitatge 
públic i cooperatiu en diferents barris del Districte. 

D’aquí neix el Pla d’habitatge a Gràcia 2018-2025 
amb 1.051 habitatges nous.
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nou model urBà a vallcarca amB ProP de 9.000m2  
de zona verda, la construcció de 101 haBitatges 
socials nous i de nous equiPaments de Barri

gràcia en ProgrÉs

17

El Plenari del Consell Municipal de setembre del 2018 
va tirar endavant el nou planejament urbanístic que 
ha de permetre reactivar el barri de Vallcarca i els 
Penitents i posar en valor la seva història i patrimoni, 
recollint els acords del procés de participació veïnal 
i de la proposta guanyadora del concurs d’idees 
convocat per la Taula de Treball d’Urbanisme de 
Vallcarca.

Aquest planejament que vetlla per protegir la trama 
urbana existent inclou la transformació de 23.821 
m2, dels quals 8.919m2 seran zona verda i 2.573m2 
de sòl es reservaran per a la construcció de 101 
habitatges socials nous. Pel que fa a nous habitat-
ges privats, se’n preveuen 161 que preservaran els 
baixos per a comerços o altres activitats consen-
suades amb els veïns i les veïnes, que se sumaran 
als 28 de privats que ja existeixen a les illes situades 
entre els carrers de Calendau, Argentera i Cambrils. 

A més, la masia de Can Carol, l’edifici Canals i Junyer 
i La Fusteria, tres espais emblemàtics del barri, es 
rehabilitaran per acollir un nou casal de barri, un es-
pai sociocultural i un nou equipament municipal que 
es destinarà a usos prioritzats per al veïnat.

ORIGINALS

ESCALES

GRÀFIQUES

NOM DEL PLÀNOL:

NOM FITXER:

DATA: PLÀNOL NÚM.

FULL.........DE.......

AUTOR DEL PROJECTE TÍTOL DEL PROJECTEDIRECCIÓ PROJECTES DE BIMSA NOM FITXER CTB:
carles enrich.CTB

PROJECTE EXECUTIU CASAL DE BARRI CANALS I JUNYER
ANA SÁNCHEZ PATÚS

Barcelona d'Infraestructures
BIM/SA

Municipals
CARLES ENRICH GIMÉNEZORIOL BONET MAIG 2018

5.C.9 Fotomuntatges.dwg

5.C.9.1PROPOSTA - PLÀNOLS D'EDIFICACIÓ
FOTOMUNTATGES

IMATGE EXTERIOR. VIADUCTE DE VALLCARCA
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-
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En total, doncs, en tot l’àmbit hi haurà 290 habitatg-
es, dels quals 262 seran nous entre les promocions 
públiques i les privades. 

can carol

casa canals i junYer
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L’educació pública de qualitat i de proximitat és 
una prioritat d’aquest Ajuntament i es treballa ac-
tivament en el marc del Consorci d’Educació per 
respondre a les  demandes  de les famílies i per 
avançar en un sistema més equitatiu i de qualitat 
capaç  d’atendre  la diversitat de tots i cadascun dels 
alumnes, i de compensar, mitjançant l’educació, les 
desigualtats. Des del Districte de Gràcia, en el marc 
de les competències que li són pròpies es treballa 
per la consecució d’aquesta prioritat. En el marc del 
Pla d’equipaments de Gràcia 2019-2025 en l’àmbit de 
l’educació, s’han comptabilitzat un total de 59 equi-
paments al Districte i s’han definit especialment les 
accions a desenvolupar per tal de fer front a les de-
mandes dels nostres barris. 

Entre els cursos 2015-2016 i 2016-2017 es va po-
sar en funcionament l’Escola Bressol Municipal 
Trencadís. D’altra banda, pel curs 2016-2017, va ini-
ciar-se l’Escola Bressol Municipal Petit Univers i va 
tenir lloc la remunicipalització de la gestió de les 
escoles bressol Enxaneta i Caspolino. Finalment el 
curs 2017-2018 es va inaugurar l’escola d’infantil i 
primària Teixidores de Gràcia. També s’ha creat la 
Xarxa 0-3 a Gràcia on les escoles bressol municipals 
treballen conjuntament amb altres serveis d’atenció 
a la petita infància: els serveis de salut, els serveis 
socials i altres entitats i organitzacions del territori, 
amb la intenció de crear comunitat i coordinar el tre-
ball amb els altres professionals que  viuen aspectes 
diferents de la infantesa.

Per la construcció de l’Institut Vallcarca s’ha posat a 
disposició del Consorci d’Educació un solar, ubicat als 
jardins del doctor Comas i Llaberia i a l’actualitat es 
troba en licitació la redacció del projecte de l’institut.

En el mandat hem inaugurat el camí escolar de les 
escoles Reina Violant - Sant Josep - Nou Patufet  
a Vila de Gràcia i Pau Casals al Camp d’en Grassot i 
Gràcia Nova. S’han iniciat els camins de les escoles 
Jujol - Patronat Domènech, de Pare Poveda - Josep 
Mª de Sagarra - Gravi - Escola bressol Galatea, de 
Petit Virolai i de La Sedeta. Continuem treballant 
en diferents fases amb les escoles Rius i Taulet, 
Kostka, Turó del Cargol, Sagrada Família,  Mare de 
Déu del Coll, i Montseny - Farigola.

També s’ha ampliat el projecte de Patis Escolars 
Oberts amb el que volem oferir una alternativa de 
lleure de manera autònoma, en un context segur i de 
proximitat. A la Vila de Gràcia s’ha estrenat un nou 
pati obert a l’Escola Reina Violant. S’ha ampliat els 
divendres i el període de vacances escolars d’estiu 
l’escola Montseny.  Està prevista l’obertura del pati 
de l’escola Jujol, a l’abril de 2019. 

Per últim, destacar el projecte de coeducació 
desenvolupat a les escoles Patronat Domènech, 
Reina Violant i La Farigola, destinat a infants, 
famílies i claustre de professorat. Per complemen-
tar el projecte es va realitzar un cicle de xerrades 
per a les famílies i la Coordinadora de comissions 
de gènere, coeducació i feminismes de les escoles 
públiques de Gràcia.
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Des del Districte apostem per treballar la promoció 
de la salut i del benestar de proximitat, tant mit-
jançant els serveis sanitaris assequibles i de qualitat 
com a través de programes i projectes preventius i 
comunitaris. Defensem la universalitat del dret a la 
salut, impedir i revertir la privatització i mercantil-
ització dels serveis públics, apostant per l’atenció 
primària i desenvolupament de la salut comunitària.

Després d’activar la construcció i adequació del CAP 
Vila de Gràcia-Cibeles, paralitzada des de l’any 2012, 
aquest es va posar en funcionament el març de 2017. 
El CAP també integra els dispositius de salut men-
tal d’adults amb 9 consultes especialitzades on el 
Centre de Salut Mental d’Adults atén la població i 
dels barris del sud.

El Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) 
de Gràcia des de l’1 de desembre del 2015 va am-
pliar el seu horari d’atenció al públic de 8h a 24h i a 
partir del novembre del 2018 el nou CUAP al carrer 
Larrard,1, ofereix un servei d’atenció de proximitat 
per a les urgències de baixa i mitjana complexitat les 
24 hores del dia, els 365 dies de l’any. El nou CUAP 
Gràcia té una superfície de 365 m2, de nova con-
strucció, i gaudeix de moderns equipaments i nova 
tecnologia, amb servei de traumatologia i una unitat 
de radiologia, entre d’altres.

En diferents espais ciutadans com la Taula 
Comunitària de El Coll i Vallcarca i Els Penitents o 
la Taula de salut comunitària Vila-Grassot s’estan 
implementant programes de salut comunitària. En 
aquest sentit, cal destacar les Jornades de Salut 
Comunitària que van tenir lloc al febrer de 2018 amb 
la participació d’agents implicats i del veïnatge dels 
nostres barris.



drets socials
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ajuts d’inclusió social

2015 2016 2017 2018

393.783€ 

436.754€  
526.208€ 

759.663€ 

persones usuàries ateses 
al sad

mitjana de dies d’espera per a la 
primera visita per serveis socials

2015 2016 2017 2018

1.961 2.062 
2.209  

2.312 

23,7
dies

18,3
dies

21,2
dies 18,2

dies

2015 2016 2017 2018

21.458 
persones ateses als Centres 
de Serveis Socials de Gràcia
de gener 2015 a novembre 2018

persones ateses pel 
serveis de teleassistència

2015 2016 2017 2018

6.405
6.656  

6.927 7.172 
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Gràcia és un Districte amb prou recursos i plena de 
potencialitats, amb un teixit social i una capacitat 
creativa excepcionals. Tanmateix, per fer realitat 
el somni d’un Districte integrador i cohesionat cal 
establir plans, programes i accions per evitar tenir 
una situació polaritzada, on una part dels nostres 
veïns i veïnes es veuen obligats a viure i treballar en 
condicions pocs dignes. Els processos profunds de 
canvi social i la crisi econòmica dels darrers anys 
han modificat definitivament els perfils i els límits 
de la vulnerabilitat i l’exclusió social, a la vegada que 
han posat de manifest les situacions d’exclusió i de 
desigualtat que viuen moltes persones. 

És una responsabilitat dels poders públics treballar 
per garantir les oportunitats de desenvolupament 
humà desitjables i promoure la cohesió social i per 
això, des del nostre Districte hem prioritzat algunes 
actuacions.

El Pla de xoc contra la pobresa va ser una de les 
primeres mesures d’aquest mandat. Una de les ac-
cions destacades ha estat garantir el dret d’accés 

als subministraments bàsics amb el desplegament de 
la Llei 24/2015 que preveu actuacions per aturar les 
execucions hipotecàries i els desnonaments. També, 
per fer front a la pobresa energètica, és a dir, la difi-
cultat per afrontar les factures dels subministraments 
bàsics d’electricitat, gas i aigua es va crear el Punt 
d’Assessorament Energètic (PAE) de Gràcia. Durant 
l’any 2018 el PAE va atendre a més de 700 persones. 

També hem fet la cerca i dotació d’un espai a més del 
suport en altres aspectes pel Rebost Solidari, per tal de 
millorar la situació de les persones amb dificultats per 
cobrir necessitats bàsiques d’alimentació. El Rebost 
solidari es gestionarà per una plataforma d’entitats que 
neix per tenir en compte les necessitats d’alimentació, 
i d’escalf a Gràcia.

Per últim, destacar que l’atenció social a Gràcia en els 
seus diferents aspectes (centres de serveis socials, 
ajuts d’inclusió social, teleassistència, servei d’atenció 
domiciliària, etc.) s’ha vist augmentada en el marc de 
les mesures de govern per una Barcelona més justa i 
equitativa. 



cicles de vida
gràcia en ProgrÉs

S’ha treballat per tornar el protagonisme a les per-
sones i incentivar l’empoderament col·lectiu, per 
acabar amb les desigualtats entre homes i dones, 
per fer una Gràcia inclusiva; per afavorir dinàmiques 
intergeneracionals i apostar per un acompanyament 
de les persones soles en aquelles etapes de la vida 
on és necessària la comunitat per tirar endavant. 
Podem destacar algunes mesures:

• Protocol de festes contra l’assetjament sexual i 
campanyes contra la violència masclista.

• Aplicació perspectiva de gènere en tots els 
àmbits de l’execució de projectes: urbanisme, 
comunicació no sexista.

• Recuperació de la memòria col.lectiva de les 
dones impulsant noms de dones en nous espais 
públics.

• Desenvolupament de 3 projectes dins d’aquest 
àmbit en el marc dels pressupostos partciipati-
us: Passejades amb mirada de dona, Cuidem les 
cuidadores i Espais de trobada i empoderament 
per les dones grans.

d o n e s ,  f e m i n i s m e  i  d i v e r s i tat  s e x u a l

• Millores als Casals de Montmany, de Cardener i 
de Penitents.

• Creació de l’Aula d’extensió universitària.
• Escola de Salut per a la gent gran del Coll, 

Vallcarca i Els Penitents.
• Suport a la promoció social de la gent gran: 

Setmana de la gent gran.
• Projectes intergeneracionals entre gent gran 

g e n t  g r a n

j o v e s

•  Nous equipaments: Casal Joves Tres lliris i futur 
Espai de Joves als Jardins de Caterina Albert.

• Projecte Gràcia Districte Musical de suport als 
grups musicals emergents.

• Projecte intergeneracional “Laboratori d’arts 
escèniques”.

• Reubicació i adequació d’espais per als Esplais 
Matinada i Espurna

d i v e r s i t a t  f u n c i o n a l

• Projecte amb gossos terapèutics.
• Suport i increment de les activitats inclusives 

en totes les Festes Majors: amb llenguatge de 
signes, jocs inclusius, gimcana inclusiva, app 
festa Major per a persones amb discapacitats, 
visites guiades audiodescriptives.

• Incorporació d’anells magnètics a tots els equi-
paments públics.

i gent jove, s’ha dut a terme diferents project-
es amb les escoles Patronat Domènech, Sant 
Josep, Virolai i Kostka.

•  Impuls, consolidació i ampliació de la Taula de 
Radars a tots els barris de Gràcia.

Radars al nostre Districte compta amb 347 usuaris/
es del projecte.
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Places Per viure i conviure
gràcia en ProgrÉs

El juny del 2016 es va aprovar la mesura de govern 
“Places de Gràcia, espai públic i convivència” que 
englobava la gestió transversal i permanent dels 
serveis ja existents amb la incorporació de recur-
sos i millores i amb el desenvolupament d’unes línies 
d’actuació per la convivència, el civisme, la promo-
ció dels valors de les places com a espais públics i 
la creació, sobretot, d’un espai proactiu de diàleg i 
d’informació amb els actors referents de les places. 
El Pla preveia que, per cada plaça, es constituís una 
Taula ciutadana per a reunir responsables i tècnics 
del Districte, establiments, entitats i veïnat.

El reforç en la neteja i del dispositiu de la Guàrdia 
Urbana, la creació d’una àrea de jocs infantil a la 
plaça del Sol, la coordinació de promotors, agents 
cívics i tècnics de soroll; i el treball conjunt amb 
veïnat, entitats i establiments al voltant de les Taules 
Ciutadanes han significat millores en la convivència 
veïnal i en els usos que es desenvolupen a les places 
del Sol, Virreina, Diamant, Revolució, Poble Romaní 
i Raspall. Un exemple a destacar d’aquesta mesura 
de govern és la plaça del Sol. La millora de la con-
vivència i de la qualitat de vida en aquesta plaça han 
vingut de la mà de la reducció de la contaminació 
acústica, del canvi d’usos, especialment a la franja 
de tarda, i de la consolidació dels espais de diàleg 
entre tots els agents implicats.  Les millores que 
s’han aconsegfuit són: 

1. Reducció consolidada de la contaminació 
acústica: diferències entre el 2015 i el 2018 en les 
franges del vespre, 21h-23h, i nit, 23h-07h, on el 
2018 es van reduir 4 decibels de mitjana.

2. Un canvi d’hàbits important en l’ús de la plaça en 

l’horari de tarda amb un augment del número i la 
tipologia d’activitats més familiars.

3. Redefinició i recuperació de la plaça com un lloc d’ex-
pressió cívica, creador de relacions i de teixit social. 

4. Generació i consolidació d’un espai de diàleg 
i treball conjunt on definir accions, respostes i ne-
cessitats mitjançant la participació i implicació en 
les sessions de seguiment i les taules ciutadanes. 

5. Impuls de propostes veïnals nascudes a les 
taules ciutadanes i acord per la realització de 
les mateixes. Destaca l’Àrea de jocs infantils 
(2018), l’enjardinament de les escales (2017), la re-
tirada de la passarel·la sobre la rampa d’accés al 
pàrquing (2017) o la instal·lació de més papereres 
(2018). 
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esPai PÚBlic amB valors
gràcia en ProgrÉs

Les polítiques urbanes aspiren a tractar els problemes 
urbans en les  seves múltiples dimensions (urbanísti-
ca, econòmica, social i medi-ambiental). L’espai urbà 
és un dels béns comuns més importants a les ciutats. 
L’espai públic integra els principals valors de la ciutat, 
però també en mostra les desigualtats, és l’instru-
ment integrador per a l’urbanisme i alhora escenari 
i font de conflictes. La base del disseny de l’espai 
públic ha de ser el seu rol social, de relació i inte-
gració, ha de saber conciliar els  diferents interessos  
que conviuen  en  ell  i  ser  escenari  de mediació i 
trobada de la ciutadania, sense que aquest fet impli-
qui una contradicció  amb les  altres funcions que ha 
de complir. L’espai públic suposa una gran  oportunitat  
d’amabilització de les nostres ciutats. 

Per tot això, les accions que es desenvolupen a l’espai 
públic han de dotar-se d’uns valors que afavoreixin 
la transformació de la ciutat i dels barris. La idea és 
aconseguir que l’espai públic atengui totes les neces-
sitats ciutadanes equitativament i incorpori noves 
mirades que fins ara quedaven lluny de l’urbanisme 
tradicional. Els conceptes de família, de criança i de 
cura, juntament amb altres criteris de configuració 
de l’espai públic com la seguretat i l’accessibilitat 
amb visió de gènere i amb sostenibilitat i respecte pel 
medi ambient han pogut quedar fins ara al marge de 
la definició del model de ciutat.

En aquest àmbit es destaquen algunes mesures com:
• Pacificació del carrer Gran al ser d’ús exclusiu per 

a vianants el primer dissabte de cada mes.
• Reurbanització de l’avinguda Príncep d’Astúries 

amb l’objectiu d’augmentar l’espai pel vianant.
• Reforma de Travessera de Dalt i jardins Menéndez 

Pelayo.

• Pla de mobilitat del Coll.
• 5,35 km de nous carrils bici a Gràcia i 10,4 km 

de vies ciclables, a més de la millorade l’oferta 
d’aparcaments.

• Millora de l’enllumenat a carrers i places com: passat-
ge Montornès, les places de la Vila, Raspall, les Dones 
del 36, la Virreina, la plaça del Nord i la Rovira i Trias, 
carrer Matilde, carrer Maria de Déu dels Àngels, Camí 
dels Àngels, carrer General Mendoza, carrer Balears,  
carrer Sostres, carrer Repartidor, carrer Església, 
carrer Santa Creu,  carrer Verdi, etc.

• 2,98 km de conversió de carrers en plataforma 
única al barri de la Vila de Gràcia (Lluís Antúnez, 
Santa Àgata, Tordera, Neptú -entre la travessera de 
Gràcia i Lluís Antúnez-, Banyoles, Monistrol, etc.)

• Nou pas de vianants pintat amb l’arc de Sant 
Martí al carrer de Goya com a compromís amb les 
persones LGTBI i la lluita contra la discriminació 
envers aquest col·lectiu.
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recuPeració de la memÒria 
democràtica i PoPular
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La cultura del bé comú reflecteix la naturalesa social 
i, per tant, altruista dels éssers humans.  Significa 
el desenvolupament de les relacions humanes en 
condicions d’igualtat, cooperació i solidaritat. Una 
ciutadania social de dones i homes participant ac-
tivament en l’espai públic, compartint el disseny 
urbanístic de la ciutat. I aquesta implicació va de la 
mà de valors com la defensa dels valors democràtics 
(llibertat, drets humans, justícia, igualtat, pluralisme, 
etc.) i establir la memòria democràtica i popular com 
un patrimoni ètic que cal protegir i fer públic.

El moviment obrer, l’antifeixisme, les lluites per la 
igualtat de gèneres, el feminisme, els esforços per 
sobreviure i la radicalitat democràtica popular han 
viscut als nostres barris alguns dels seus moments 
centrals, i constitueixen un patrimoni ètic, polític i 
cultural de la ciutadania. Aquest llegat constitueix un 
patrimoni ètic i polític que escau conservar i trans-
metre, així com estimular-ne la recerca, la visibilitat i 
la seva recuperació.

En aquest sentit el Districte de Gràcia estableix la 
memòria democràtica i popular com un patrimoni 
ètic que cal protegir i fer públic; cal garantir-ne l’ús 
i la transmissió i per això ha impulsat diferents ac-
cions, com:

• Remodelació i obertura de la plaça de les Dones del 36 
amb la reposició de la placa explicativa i projecció del 
mural d’homenatge a les dones del 36 a la mateixa plaça.

• Canvi de Nomenclàtor restituint la memòria 
col·lectiva i incorporant noms de dones a l’espai 
públic:  Passatge d’Isabel Vicente, Plaça Maria 
Mullerat, Plaça Joan Carles I a plaça del Cinc 

d’Oros, Carrer Secretari Coloma a Pau Alsina  i 
Avinguda Príncep d’Astúries a Riera de Cassoles

• Retirada de les 164 plaques franquistes exis-
tents a finques del Districte. 

• Publicació del llibre “Dones de pes, 15 vides de 
Gràcia”.

• Recuperació de les memòries orals a la Sedeta 
i al Coll-la Bruguera amb la difusió del projecte 
mitjançant la creació d’un web-doc al Coll: www.
brugueraobrera.com i properament a la Sedeta i 
amb la senyalització històrica del Casal de Barri 
Cardener, antiga escola Pau Casals.

• Cessament de l’activitat de la Llibreria Europa 
evitant la seva reobertura.

• Rehabilitació, cura i difusió dels Refugis anti-
aeris: inici projecte de restauració i adequació 
del Refugi de la plaça Revolució i millora de l’ac-
cessibilitat en el Refugi de la Plaça del Diamant 
per a persones amb discapacitat visual.

• Col·locació de plaques en façanes d’edificis on 
van viure Roca i Galés i Pompeu Fabra i acord 
per a la col·locació d eles plaques de Dolors Aleu, 
Ramón Calabuch-Moncho i de Caterina Albert i 
Tres Senyores .

• Creació de la Taula de Memòria Històrica del 
Districte, aplega entitats i particulars per impul-
sar la memòria històrica a Gràcia.



cultura
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El compromís de preservar la riquesa cultural de 
Gràcia s’ha materialitzat en forma de suport a les en-
titats i associacions. Amb una mirada obertura, ben 
atenta a la pluralitat, i vocació de posar la cultura al 
servei de les persones i apropar-la al conjunt dels 
barris.

En el marc del Pla d’equipaments Gràcia 2019-2025, 
full de ruta per dissenyar i planificar els equipa-
ments segons les demandes i necessitats recollides 
a diferents òrgans de participació, es van detallar els 
28 equipaments culturals actuals i es van determinar 
aquells necessaris en un futur, entre ells destacar 
l’Ateneu de Fabricació de Gràcia, un nou equipament 
per a promoure la creació i l’economia col.laborativa 
finalitzat aquest any 2019.

Entre aquest compromís amb la cultura po-
dem destacar algunes mesures:

• Suport i acompanyament a l’organització del 
Bicentenari de la Festa Major.

• L’any 2018 s’ha finalitzat la revisió del protocol 
festiu amb la incorporació de les novetats dels 
darrers anys. Bàsicament, es tracta de figures 
noves: l’Home dels Nassos -creat el 2011- o 
l’Atzeries -la bèstia de foc de la Vella de Gràcia, 
estrenada el 2016-. També s’hi han incorporat les 
rèpliques més lleugeres que s’han fet del Papitu el 
campanar i dels gegants Pau i Llibertat. I l’Àliga, un 
nou element del bestiari gracienc. També s’ha afe-
git al protocol la festa de la revetlla de Sant Joan.

• Impuls de projectes com Fes barri o Barcelona 
Districte cultural, per fer arribar programació 
cultural de qualitat i gratuïta als barris. 

• Creació i suport de nous cicles culturals  Gràcia 
Riu, Photogènic, Gràcia Llegeix i TED per Gràcia. 

• Treball amb les comissions de les Festes 
Majors dels barris per incorporar noves visions: 
prevenció de violència de gènere o la promoció 
d’activitats inclusives.

• Impuls a la formació d’entitats culturals en te-
mes de gestió i perspectiva de gènere.



suPort al comerç de Barri i 
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El desenvolupament socioeconòmic de proximitat és 
una peça clau en l’enfortiment dels barris i en la millora 
de les condicions de vida del veïnat. S’ha treballat per 
generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i 
arrelada, vetllant pel comerç de proximitat, per l’econo-
mia social i solidària, per una ocupació de qualitat i per 
un turisme sostenible. 

En aquest àmbit destaquen les següents actuacions:

• Impuls del Pla especial d’establiments de con-
currència pública i altres activitats de Gràcia (Pla 
d’Usos) i modificació del Pla de souvenirs per 
regular la concentració i implantació de determi-
nades activitats al territori, prevenir el monocultiu 
comercial i protegir el comerç de proximitat orien-
tat a les necessitats dels veïns i veïnes.

• Reforma del Mercat de l’Abaceria com a equipa-
ment referent del comerç de proximitat de la zona.

• Suport a l’associacionisme comercial: amb el 
Pla de promoció del comerç a la Salut, Vallcarca i 
els Penitents i El Coll, creació de la Federació de 
comerciants, i acompanyament de les activitats 
de dinamització, com les Jornades de comerç 
al carrer o les Fires d’artesans de Gràcia, entre 
d’altres.

• Suport al mercat de pagès ecològic de Vallcarca.
• Activació de 3 dispositius de Barcelona activa al 

Districte dirigits a promoure la recerca de feina 
i a la millora ocupacional: un punt d’informació 
ocupacional a la Seu del Districte, el programa 
d’assessorament i formació a l’Espai Jove la 
Fontana i un servei d’inserció sociolaboral al barri 
del Coll.

• Projectes específics per acompanyar i fer visible 
les iniciatives d’Economia Social i Solidària als 
barris, amb rutes i xerrades.
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Gràcia és un Districte de gran tradició esportiva de 
base essent una de les prioritats d’aquest mandat la 
seva promoció per tal de que els nostres barris rebin 
l’impuls de les entitats i dels clubs perquè persones de 
totes les edats, però sobretot pels nens i nenes que 
comencen a practicar un esport, puguin fer-ho en les 
millors condicions. 

S’ha iniciat un treball d’anàlisi dels usos dels equipa-
ments esportius municipals, per analitzar i conciliar 
les necessitats de projectes esportius arrelats al bar-
ri amb els condicionants administratius de la gestió, i 
detectar noves oportunitats d’accés i d’ús dels equipa-
ments públics per part dels esports minoritaris.

Històricament, Gràcia ha estat uns dels Districtes que 
ha dedicat més recursos en subvencions ordinàries, 
extraordinàries i per equipaments, i en aquests  dar-
rers anys l’aposta per l’esport ha estat encara més 
significativa. També, acompanyant aquestes mesures 
s’ha augmentat en un 62% el pressupost de beques per 
a la pràctica esportiva, i les subvencions s’han incre-
mentat el 76,6% del 2015 al 2018.

S’ha establert un conjunt de mesures de suport als 
clubs amb propostes formatives per a les entitats, 
nous convenis amb equipaments esportius, activitats 
i jornades.

I per últim, s’ha engegat un estudi sobre usos dels 
equipaments esportius municipals, per conciliar les 
necessitats de projectes esportius arrelats al barri 

amb els condicionants administratius de la gestió, i 
detectar noves oportunitats d’accés i d’ús dels equipa-
ments públics per part dels esports minoritaris. 
En aquest sentit, cal destacar la projecció d’un nou 
poliesportiu escolar al carrer Sardenya obert a usos 
veïnals i a les entitats esportives de l’entorn.



Pla estratègic del Park güell amB 178 
actuacions de  millora a l’entorn del 
Parc amB un PressuPost de 24,9 milions

gràcia en ProgrÉs

28

Amb aquest Pla presentat al novembre del l’any 2017, 
l’Ajuntament de Barcelona ha planificat 178 actua-
cions de millora a l’entorn del parc amb un pressupost 
de 24,9 milions. El pla té com a objectiu incrementar 
l’ús social del parc i del seu entorn  i  es  desenvolu-
pa des de l’any 2018 i fins el 2022, l’any  del centenari 
de l’obertura del parc al públic. Territorialment, el pla 
abasta tot el Park Güell, que ocupa 19 hectàrees en-
tre els barris del Coll, la Salut, Vallcarca i Penitents, 
el Carmel i Can Baró dels Districtes de Gràcia i d’Hor-
ta-Guinardó. Aquest espai inclou les 1,7 hectàrees  de  
la  part  monumental, que des de 2013 se n’està regu-
lant l’accés.  

Les 178 actuacions que en conformen el Pla es poden 
agrupar en cinc grans objectius:

• Reduir l’impacte de la massificació al parc i en-
torns a partir de la millor regulació dels accessos 
i major presencia de personal informatiu i de 
control.

• Fomentar els usos comunitaris al parc i els seus 
entorns amb la millora dels accessos, noves ac-
tivitats de lleure pel veïnat, i un nou centre de 
voluntaris per la divulgació i el coneixement del 
parc i el seu entorn natural.

• Millorar la mobilitat dels entorns: més i millor 
transport públic, facilitat en l’accés a peu i en bici-
cleta, i descongestió dels carrers més saturats.

• Donar vitalitat al patrimoni del parc incorpo-
rant-lo a les agendes culturals del barri i la ciutat.

• Impulsar un nou model de governança amb la 
participació i de tots els agents implicats en la 
presa de decisions.

Entre les actuacions desenvolupades o en procés ja 
destaquen les millores al verd (condicionament de 
Itinerari de Biodiversitat o la recuperació de l’accés 
a la font de la Sarva), les millores dels parcs infantils 
i zones d’esbarjo, les millores al patrimoni i les mil-
lores a la seguretat, confort i accés de parc. 

Destacar també la nova senyalística del parc, la re-
habilitació de l’escola Baldiri i Reixac o la redacció 
de diversos projectes entre els que destaquen: 
Plaça Jeroni de Moragas, Plaça d’accés pel Carmel 
i construcció d’un centre tècnic i social i pacificació 
als entorns del carrer Olot per millorar la seguretat 
viària dels vianants i reduir la pressió i impacte del 
taxis en aquest àmbit turístic.

També ja es facilita l’accés als inscrits a la plata-
forma ‘Gaudir Més’ perquè puguin evitar les cues a 
través un lector digital que permetrà entrar-hi sense 
haver de treure entrada o i  partir del 2019 es supri-
meix la venda presencial d’entrades a les taquilles de 
la zona monumental en temporada alta i es podrà fer 
només via online. 
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o Previstos a tot el districte
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El Districte de Gràcia va presentar el juliol del 2018  
el pla d’equipaments del Districte que recull els 
centres existents, els projectats i els que falten 
al Districte. El document és una proposta de full 
de ruta, amb l’horitzó del 2025, que vol oferir una 
perspectiva de les necessitats i demandes d’equi-
paments a Gràcia amb propostes concretes que 
s’hauran de treballar.

El pla d’equipaments de Gràcia és una demanada 
que ve de lluny.  Per fer-lo es va crear un inventari 
d’equipaments existents, es van analitzar les dades 
sociodemogràfiques i es van revisar les demandes 
sorgides en els espais de participació del Districte. 
Amb tot això, es va elaborar aquest full de ruta que 
tenia com a punt de partida un total de 270 equipa-
ments actuals al Districte de Gràcia.

ateneu de FaBricació

can carol

En matèria d’equipaments, durant l’any 2019 ja 
s’ha inaugurat el CUAP de Gràcia i s’ha avançat en 
la reforma del Mercat de l’Abaceria. Al carrer del 
Perill  s’inaugurarà aquesta primavera l’Ateneu de 
fabricació de Gràcia. Per un futur proper ja hi ha 

equipaments en construcció o previstos dins de 
l’horitzó temporal del 2019-2021, com l’Espai jove 
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, l’Institut Vallcarca 
i la ubicació definitiva per a l’Escola Teixidores de 
Gràcia. També, a l’Espai Quiró s’han de construir 
habitatges dotacionals per a gent gran, un espai jove 
i un de barri. A Vallcarca han de començar els tre-
balls del punt verd i els casals de barri de Canals i 
Junyer, Can Carol i la Fusteria. 
El pla també recull propostes pel marc temporal 
del 2019–2025 que sorgeixen de l’estudi de man-
cances i demandes i que giren sobretot al voltant 
de l’educació i la gent gran. Es preveu la creació de 
tres noves escoles bressol i una escola infantil 
i de primària a la zona sud del Districte. També, la 
construcció dels instituts Vallcarca i Vila de Gràcia. 
I per a la gent gran, apareix en el pla un centre de dia 
per a gent gran i una residència. 



la rehaBilitació integral de l’edifi-
ci histÒric del mercat de l’aBaceria
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Al gener del 2019 han començat els treballs de 
desmantellament i desconstrucció de l’interior i 
exteriors del Mercat de l’Abaceria que conservarà 
únicament l’estructura metàl·lica de l’edifici que està 
catalogada patrimonialment.

L’equipament definitiu comptarà amb una superfície 
de 3.595m2. La rehabilitació integral d’aquest edifici 
històric preveu la incorporació de nous operadors 
que complementin l’oferta, com ara un nou espai 
d’economia cooperativa i un autoservei, i dotarà 
l’equipament dels serveis i logística que facilitin les 
diverses activitats que es desenvolupin. El Mercat 
comptarà amb dues plantes de carrer, un altell i un 
espai soterrani amb dues meitats: una compta amb 

dos nivells (al -1 se situaran les 52 places d’aparca-
ment previstes, i al -2 se situen els magatzems) i 
l’altra meitat és la zona logística per als operadors 
del mercat.

Actualment, el Mercat de l’Abaceria està situat en 
una carpa provisional ubicada en el Passeig de Sant 
Joan, entre els carrers Indústria i Sant Antoni Maria 
Claret, des que es van traslladar l’11 de juliol de 2018. 

Al mercat provisional s’han instal·lat 43 establiments 
alimentaris a l’interior i 13 parades de no alimentaris 
a l’exterior L’equipament té una superfície de 1.900 
m2 més 400 m2 d’altell que estarà destinat a actes 
culturals o veïnals i als els espais d’administració.
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La ciutat de Barcelona té una llarga trajectòria tant 
en processos participatius com en projectes co-
munitaris impulsats, acompanyats o reforçats per 
l’Ajuntament i els seus districtes. A través del treball 
conjunt amb els agents i serveis de proximitat als 
territoris construïm tots plegats estratègies i opor-
tunitats, oferint el suport necessari per l’impuls de 
la participació i l’acció comunitària i el foment de la 
coresponsabilitat.
Al Districte de Gràcia podem destacar algunes ac-
cions de democràcia participativa als nostres barris:

A partir del Pla d’Actuació del Districte (PAD) es va 
destinar una part del pressupost a la coproducció de 
projectes dels àmbits de dones, feminismes i diver-
sitat sexual; economia social i solidària i foment de 
la cultura als barris del Coll, Vallcarca i els Penitents 
i la Salut, amb la participació del veïnat del Districte 
de Gràcia. Entre l’octubre del 2016 i el febrer del 2017 
els veïns de Gràcia van estar cridats a participar en 
un procés per construir un seguit de projectes es-
tratègics per als barris destinant un pressupost de 
150.000 euros en aquests àmbits.

En el camp de l’acció comunitària podem desta-
car algunes iniciatives amb la implicació de prop 
de cent-cinquanta entitats, col·lectius i recursos 
o serveis públics als cinc barris com són la Taula 
comunitària del Coll, el Pla comunitari de La Salut 
- Salutem accions comunitàries, el projecte Radars, 
la Salut comunitària als barris del Districte; el món 
a la meva escola, l’experiència comunitària a l’Es-

pai Quiró, el projecte educatiu dels barris (PEB) 
de Vallcarca, els Penitents i el Coll o les taules 
ciutadanes a les places de la Vila de Gràcia.

A nivell de participació ciutadana cal fer esment 
al desplegament d’un equip de tècnics i tècniques 
de Democràcia Activa als districtes, amb l’objec-
tiu d’aportar metodologia i fer acompanyament en 
temes de Participació Ciutadana, canals de partic-
ipació, gestió de processos participatius, òrgans de 
participació, etc. Això, en el cas concret de Gràcia, 
ha incidit complementàriament en el debat i la re-
dacció del Pla d’actuació del Districte (PAD), els 
processos participatius del Pla Especial d’Ordenació 
d’establiments comercials de records o souvenirs 
o la reforma de Pi Margall. També en diferents ac-
cions com la reurbanització del Carrer Camèlies, 
la reforma dels carrers Carolines, Aulèstia Pijoan 
i Santa Àgata o el Pla Estratègic del Park Güell, o 
consultes ciutadanes com les del canvi de nom del 
carrer Secretari Coloma per Pau Alsina o la Multi-
consulta Ciutadana.




