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Places de la Vila de Gra cia  

Les places de la vila són un dels trets essencials de Gràcia. I els seus eixos vertebradors. 

Damunt del seu sòl i a l’entorn d’elles s’hi desenvolupa bona part de l’activitat diària, exercint 

d’eixos vertebradors del barri.  En elles hi tenen cabuda tots els usos possibles de la via 

pública, amb la implicació de la totalitat dels agents que les conformen. Veïns i veïnes, 

comerciants, famílies amb les seves criatures, infants jugant, joves adolescents que en fan el 

seu lloc de trobada, gent del barri o de fora que després d’assistir al cinema o teatre fan estada 

als vetlladors... 

Però a banda dels usos habituals, les places requereixen de la intervenció d’una sèrie de serveis, 

recursos que des del Districte o des de l’àmbit de ciutat són incorporats a la vida diària de 

l’espai públic. 

També, no cal dir-ho, la major part dels caps de setmana acullen la celebració dels 

esdeveniments més diversos: fires artesanals, celebracions musicals, les festes més 

tradicionals i populars i un llarg etcètera d’activitats. Però a banda de tots aquests usos, les 

places requereixen de la intervenció d’una sèrie de serveis, recursos que des del Districte o des 

de l’àmbit de ciutat són incorporats a la vida diària de l’espai públic: uns serveis de neteja més 

persistents, d’una vigilància i control per part de la Guàrdia Urbana del Districte (amb més 

presència a les nits) de cercar l’espai més correcte per a la càrrega i descàrrega, o dels 

contenidors, o de buscar les eines més adequades per fer sentir la veu de tots aquells agents 

que dèiem abans conformen la vida diària a les places. I també cal tenir en compte la 

planificació d’aquests usos, totes les normatives que s’hi apliquen, el disseny del present i del 

futur d’aquests espais públics i la garantia d’una participació ciutadana que esdevé 

imprescindible per gestionar i decidir sobre aquests espais públics. 
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Antecedents 

Fòrum del Silenci:  
El seu objectiu principal era l’impuls al diàleg i a la presa de decisions i acords entre tots els 

agents implicats en el soroll a l’espai públic de la Vila 

Va ser un impuls no només a places sinó també a carrers de la vila de Gràcia. El regidor del 

Districte va impulsar-ne la creació el juliol de 2003. El seu objectiu principal era l’impuls al 

diàleg i a la presa de decisions i acords entre tots els agents implicats en el soroll a l’espai 

públic de la Vila. Es van adoptar diverses mesures en àmbits diferents (frenar creixement de 

locals de pública concurrència, millors controls i compliments de llicències i horaris, campanyes 

de publicitat...). 
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Diagnosi actual 

Durant els darrers quatre anys i a través de la Taula interna de places, el Districte ha anat 

gestionant els diversos recursos i planificant el dia a dia de les places, sobretot durant els 

mesos d’estiu. 

Bona part de les mesures que es van emprendre en diversos àmbits d’actuació, des del treball 

realitzat a través del Fòrum del Silenci han restat, sobretot pel que fa a les places, i han 

esdevingut permanents. Així: 

 El Pla d’Usos (recentment aprovat després d’un procés molt llarg) ja contempla el fre 

i fins i tot decreixement de locals de pública concurrència pel que fa a  establiments 

de restauració (bars, restaurants i locals musicals). 

 Tota la normativa relativa a les ordenances singulars de les terrasses i les 

distribucions prèvies que afecten diverses places de la Vila. El debat encara és viu.  

 Campanyes de comunicació relacionades amb el civisme, la reducció de soroll i/o 

respecte als veïns que dormen. Participació del Districte a les campanyes de ciutat. 

 Incidir a les places amb equips de mediadors, o bé agents cívics-socials. Intervenció 

dels equips de Servei de Gestió de Conflictes. 

 Vigilància preventiva conjunta de GUB i ME  

 Intensificació dels serveis de neteja 

 Agents o promotors de Medi Ambient i instal·lació de sensors i sonòmetres. 

L’any 2012 s’inicià el Pla d’Actuació Integral per al  civisme i la convivència a Gràcia. Aquesta 

mesura va incorporar el Servei de Gestió de Conflictes com a eina de diagnosi. 

Tot i que després la seva feina serà desenvolupada dins de l’apartat “Gestió dels recursos”, cal 

indicar que va permetre l’avaluació continuada durant els darrers 4 anys de les dinàmiques i 

usos, de la convivència d’usuaris, veïnatge i comerços i del manteniment, la neteja i el mobiliari 

urbà. A més, cal sumar-hi la feina que des dels mateixos serveis del Districte s’ha anat 

realitzant. 

La Taula Tècnica de Places es reuneix de manera periòdica i intensiva durant els mesos d’estiu. 

Serveix per coordinar tots els recursos, adoptar mesures i prendre decisions quan cal. 

La primera que cal esmentar és la TAULA TÈCNICA DE PLACES, taula que en els darrers quatre 

anys s’ha anat reunint de manera periòdica i intensiva durant els mesos d’estiu. Aquesta taula 

serveix com a eina de coordinació entre els diferents serveis, per l’adopció de mesures o per la 

presa de decisions quan pertoca.  

Tot i així, a les places se segueixen produint una sèrie d’incidents  que cal afrontar d’una 

manera serena i raonada.Incidències que en bona part són reconegudes i se’ls hi posa remei a 

través d’una sèrie de mesures. I que, en definitiva, motiven la redacció d’aquest Pla. 
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Definicio  i objectius 

El Pla de Places engloba la gestió transversal i permanent dels serveis que han anat realitzant-

se durant els darrers anys, amb la incorporació dels recursos i millores per aquest any 2016 (i 

successius) i amb el desenvolupament d’unes línies d’actuació per la convivència, el civisme, la 

promoció 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.   

 

L’objectiu principal és assolir l’excel·lència en la pacificació de les places de la Vila, entenent-la 

com la millora en la gestió i coordinació de tots els serveis i en l’anàlisi i desenvolupament dels 

recursos que s’hi aboquen  (són els espais públics més assetjats durant els mesos de més 

bonança del temps i de tot l’any en general). I fer-ho acompanyat d’un impuls decidit cap al 

foment del civisme i la convivència, cap a la promoció dels valors que es desprenen de l’espai 

públic i en el marc d’unes dinàmiques que permetin el desenvolupament de tots els usos que 

hi tenen lloc. 

Aquesta pacificació ha d’incloure el fet de garantir el descans veïnal, la seguretat i la neteja, i la 

resta de serveis que s’hi ofereixen.  

Hi ha objectius secundaris que, en tot cas, seran assenyalats a l’hora de desenvolupar les línies 

d’actuació i la descripció d’eines.  
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Servei de neteja 

Resum de tractaments de neteja viària a les places 

 

En síntesi, el dispositiu de Neteja és el següent: 

Cada matí es fa: 

 una escombrada  
(pot ser manual o mixta) 

 Manteniment 

 Buidat de papereres 

 Cada tarda: 

 Escombrada manual 

 Manteniment 

 Buidat de papereres 

Cada nit es fa: 

 Reg mixt cisterna: 
o Pl de la Vila a les 4h 
o Plaça del Sol a les 2,30h 
o Plaça del Diamant div. I diss. A les 3h 
o Pl de la Revolució a les 3,30h 
o Pl de la Virreina a les 4h 

 

Millores  2016: 
Programa Ens posem a Punt, del 9 de maig al 18 de setembre de 2016. 

Projecte que s’incorpora com a novetat aquest any 2016 que millora la neteja viària integral, 

als espais públics amb unes freqüències d’usos més elevades, amb impuls de mesures per 

fomentar una major implicació ciutadana.  

La neteja integral es realitzarà: un dia a la setmana cada quatre setmanes en torn de matí. 

Les actuacions a realitzar són: neteja de xiclets i taques al paviment, manteniment de 

papereres, fregat intensiu, neteja de grafits, cartells i adhesius, neteja i repintat de les 

ubicacions de contenidors, neteja exterior de contenidors.  

Més informació al document annex: NETEJA Ens posem a punt.pdf  

dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

Escombrada Manual x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Escombrada Mixta x x x x x x x x x x

Manteniment x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Buidat de Paperes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Escombrada Manual x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Manteniment x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Buidat Papereres x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x xx x x x x x x

NIT Reg mixt cisterna 4 4 4 4 4 4 4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 3 3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 4 4 4 4 4 4 4

Nota: A més amés d'aquest serveis es disposa d'equips de manteniment per a la retirada de mobles i tratos vells, així com serveis de fregadora

mecànica de calçades i altres.

TARDA

RESUM DE TRACTAMENTS DE NETEJA VIÀRIA A LES PLACES DE GRÀCIA

Plaça de la Vila Plaça del Sol Plaça del Diamant Plaça de la Revolució Plaça de la Virreina

MATÍ
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Seguretat 

Vigilància nocturna a les places de Gràcia per la primavera-estiu 2016 

Pl. Virreina 
Pl. Vila de Gràcia 
Pl. Diamant 
Pl. Joanic* 
Pl Gal·la Placidia* 

Pl. Del Sol 
Pl. Revolució 
 

UNO 2 USP N  

 * Servei de vigilància dinàmica 

Aquest dispositiu entra dins l’Operació estiu 2016, dins del Dispositiu per a la Convivència, 

Seguretat i Mobilitat 

Prioritats en la intervenció: 

 Venda ambulant de llaunes. Consum d'alcohol a la via pública.  

 Soroll en les seves diverses modalitats: 

o Locals que provoquen sorolls interiors i exteriors. 

o Locals que incompleixen horaris. 

o Locals que venen alcohol sense llicència de bar. 

 Soroll de públic al carrer 

 Necessitats fisiològiques. 

 Incivisme i vandalisme 

Millores  2016: 
Informadors Cívics: La 2ª quinzena de Juny es posen en marxa fins a finals de setembre.( 

Pendents d’assignació i distribució) . Coordinats per Guàrdia Urbana. 

Activitat realitzada per GUB, UNO2 i UNOC els primers mesos de 2016.  

Més informació al document annex: SEGURETAT Places de la Vila de Gràcia.pdf 
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Medi Ambient 

Des del Departament de Reducció de la Contaminació Acústica de la Direcció d’Energia i 

Qualitat Ambiental de l’Ajuntament, s’incorporen aquests recursos: 

 4 promotors per la campanya d’oci nocturn (de juny a octubre de 2016) amb 

funcions d’informació i sensibilització sobre l’impacte del soroll en els veïns i veïnes. 

o de 23:00 a 02:00 per a les places de la Vila  

o i fins a les 06:00 hores a la Plaça de Joanic, de dijous a dissabte. 

 Instal·lació feta de sensors i sonòmetres a les següents places: Sol, Diamant, Plaça de 

la Vila i Poble Romaní 

 

2015 2016 

2 promotors Places de Vila:  
de 23 a 02:00 hores 

Plaça Joanic:  
fins les 06:00 hores 

4 promotors Places de Vila:  
de 23 a 02:00 hores 

Plaça Joanic i Gal·la Placídia:  
fins les 06:00 hores 

 

Millora 2016 
Estudi de la possibilitat de baixar la intensitat  lumínica i veure’n la incidència en el soroll 

nocturn a places del Sol (que disposen de dispositiu LED) 
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Servei de Gestio  de Conflictes 

Des de l’any 2007 des del SGC s’ha intervingut a diferents espais públics del Districte i, 

específicament, a les places del barri de la Vila de Gràcia amb un número total de 2.000 hores, 

d’intervenció directa a l’espai públic fins a l’any 2015.  

La referència al concepte de places de Gràcia contempla fins a 5 espais públics diferents: plaça 

del Sol, plaça de la Virreina, plaça de la Revolució de Setembre de 1868, plaça del Diamant i 

plaça de la Vila de Gràcia (durant els mesos d’agost i setembre de l’any 2015 es va realitzar, a 

demanda del Districte, un seguiment dels Jardins de Santa Rosa incorporant el territori a la 

programació horària del Dispositiu del SGC). 

Per part del SGC, s’estableix un Dispositiu específic amb 2 eixos principals d’intervenció i una 

elaboració periòdica d’indicadors (report quantitatiu i qualitatiu de les intervencions 

realitzades i valoració general de la situació del territori). Dos nivells de treball: a nivell 

comunitari (contacte amb veïns i comerciants de cada plaça) i a nivell d’espai públic (detecció 

d’usos incorrectes, observació d’usos habituals, presència infantil/familiar, presència  i 

interacció de  persones precàries, etc.) 

Proposta 2016: Juny a setembre. Ampliació d’un equip mes per a una millor cobertura de les 

places, podent cobrir tots els dies de la setmana.  

 

2015 2016 
Increment d’un 25% hores mensuals 

Dilluns a 
divendres 

Places:  
Vila de Gràcia, Sol, 
Virreina, Revolució, 

Diamant 
+ Jardins Santa Rosa 

Dilluns a 
diumenge 

Places:  
Vila de Gràcia, Sol, 
Virreina, Revolució, 

Diamant 

+ Plaça 
Poble 

Romaní 

Horari: tots els dies, entre 17  i 24:00 hores  
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Servei de Llice ncies 
i Inspeccio   del Districte 

Actualment, hi ha 3 inspectors i 3 tècnics d’activitats per realitzar les inspeccions habituals.  

 Adequació de les llicéncies i activitats 

 Avaluació i seguiment de l’aplicació del Pla d’Usos del districte de Gràcia 2016 

 Condicions dels locals 

 Horaris d’activitat 

 Soroll 

Horaris  de tancament dels diferents establiments: 

 

 

Millores  2016: 
El Servei d'inspecció disposarà de 2 visualitzadors de Plans d'Ocupació + l'equip base 

d'inspectors de plantilla intentaran arribar a tots els expedients que els pugui generar GU pel 

tema de soroll. També es farà una batuda sistemàtica de la Vila per controlar els locals amb 

llicència i les seves condicions. 

OBERTURA

Bar / Restaurant / Bar-Restaurant / 

Restaurant Musical
6h 02:30h 03:00h + 1h + 30min

Bar Musical 12h 02:30 03:00h + 1h + 30min

Discoteca / Sales de ball / Sales de festa 

amb espectacle
17h 05:00 06:00h + 90min + 45min

Cafès: teatre / Concert / Cantant 17h 04:30h 05:00h + 1h + 30min

TERRASSES 8h 00:00h 01:00h

Plats Preparats / Bodega / Polivalents i 

Autoserveis < 150m2 (Barri de la Vila de 

Gràcia)

7h 23:00h 23:00h

Plats Preparats / Bodega / Polivalents i 

Autoserveis < 150m2 
Obert 24h

Article 71 (Decret 112/2010 Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives)

Aplicació de l’horari de tancament

A partir de l’hora límit de tancament no es pot permetre l’accés de cap persona usuària o consumidora, no es pot servir cap consumició, ha de deixar de 

funcionar la música, han de cessar totes les activitats recreatives o d’espectacle públic que s’estiguin realitzant, s’ha d’encendre tot l’enllumenat interior i 

s’ha d’informar el públic que ha arribat l’hora de tancament i que disposen d’un màxim de 30 minuts per sortir, si l’aforament màxim autoritzat és de fins a 

500 persones, o de 45 minuts, si l’aforament màxim autoritzat és de més de 500 persones. Un cop transcorregut aquest període, el personal del titular de 

l’establiment o de la persona organitzadora de l’espectacle públic o activitat recreativa ha de demanar que surti de l’establiment el públic que resti a 

TANCAMENT

General
de Dg a Dll

Dv, Ds i vigílies 

festius

Nit Cap 

d'any

De Dj a Dll de setmana santa / de Dj a Dm de 

Carnestoltes / del 21 de desembre al 6 de 

gener / del 1 de juny al 15 de setembre / Festes 

populars o patronal del municipi / 

Esdeveniments qualificats com d'interès 

turístic per l'Ajuntament o Generalitat.

Horari general Ampliació horaria respecte l'horari general
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Dinamitzacio  lu dico-educativa 

A les places amb els més petits: s’ha elaborat un programa de treball amb dues accions 

concretes: 

Dinamització amb activitats lúdico-educatives a les places 
Activitats programades de jocs infantils, seguint model de ludoteca, a partir dels jocs inclosos 

en el Quiosc de Jocs i mitjançant l’acció de 2 animadors, que orienten, aconsellen i 

sensibilitzen sobre el joc a l’espai públic. 

De 13 de juny a 31 juliol =>  
De dilluns a divendres, de 17 a 20h.: Dinamització a càrrec de Planning Serveis 

Dll Pl. Virreina 

Dm Pl. Revolució 

Dc Pl. Vila de Gràcia 

Dj Pl. Del Diamant 

Dv Pl. Del Sol 

 

Dissabtes, d’11 a 14h.- Dinamització a càrrec de Planning Serveis 

11 /06 Pl. Del Sol 

18/06 Pl. Virreina 

25/06 Pl. Diamant 

2//07 Pl. Revolució 

9/07 Pl. Del Sol 

16/07 Pl. Virreina 

23/07 Pl. Diamant 

30/07 Pl. Revolució 

 

2015 2016 

Dinamització a la Plaça del Sol,  
de 15/04 a 31/07,  

de dilluns a divendres 

Dinamització  
a les 5 places de més usos de la Vila,  

de dilluns a divendres (17 a 20 h)  
i dissabtes matí (11 a 14 h) 

Objectius:  
 Motivar i afavorir els usos i dinàmiques a les places amb activitats lúdico-educatives 

que permetin atreure els infants i les famílies  

 canvi d’usos a les places que permeti una major convivència cívica i una diversificació 

de l’oferta d’activitats 
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Seguiment  i continuïtat del projecte “Juguem a la plaça” 
intercanvi de la pilota de cuir per una d’escuma i amb la col·laboració dels comerços que hi 

estan adherits, que custodien les pilotes de gomaescuma i s’encarreguen de fer l’intercanvi.  

 PERÍODE: gener-desembre 2016.  

 Durant el període juny-octubre: seguiment mes intensiu per part de l’equip de Servei 

de Gestió de Conflictes (2 agents). 

Pl de la Vila  4 comerços 

Pl de la Revolució  2 comerços 

 Pl Diamant  3 comerços 

Jardins la Sedeta Centre Cívic 

Pl Raspall  3 comerços 

 LA SEDETA 

Segon CAMPIONAT DE FUTBOL GOMAESCUMA 

 

OBJECTIUS:     
 Motivar i afavorir els usos i dinàmiques a les places amb activitats lúdico-educatives 

que permetin atreure els infants i les famílies  

 canvi d’usos a les places que permeti una major convivència cívica i una diversificació 

de l’oferta d’activitats 
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Campanya comunicativa 

Objectiu 
Comunicar  i difondre cadascuna de les línies d’actuació i de les accions concretes desplegades. 

El quiosc de jocs 

Juguem a la plaça 
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Convivència. Reducció soroll nocturn 
Campanya minorització del soroll nocturn. Adreçada al consumidor d’oci nocturn amb 

col·laboració dels establiments de concurrència pública. Acció d’informadors a les zones més 

conflictives de soroll amb elements identificadors i adhesius pels establiments, piruletes 

personalitzades.. 

Abast:  
Dimensió de ciutat amb especial èmfasi en les zones més afectades pel soroll nocturn. Al 

districte és farà especial incidència a les places de la Vila de Gràcia. 
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Convivència i valors Estiu-Festa Major  
L’eix de la  Convivència és inherent i transversal en tota la gestió de la festa i també a la 

campanya de comunicació generant un relat sostingut en el temps per promoure els valors de 

la Festa, i també amb comunicació específica   per reforçar els missatges i sensibilitzar sobre 

actituds que fomentin la bona convivència durant aquests dies:  respectem la Festa, neteja, 

reducció de soroll, llauners, asset. Sexual… 
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Taula Te cnica 

La Taula Tècnica de Places es reuneix quinzenalment durant els mesos de maig a octubre de 

cada any, amb presència de tots els serveis implicats: serveis tècnics del Districte, Guàrdia 

Urbana i Mossos, Servei de Gestió de Conflictes, Medi Ambient, Serveis de Neteja i Serveis 

Socials (quan és el cas). Les seves funcions principals són la coordinació de les actuacions  dels 

diferents agents, l’anàlisi de les dinàmiques que es desenvolupen a les places (tant a nivell 

veïnal, comercial com comunitari) i l’acord de decisions en la intervenció dels serveis i l’anàlisi i 

avaluació dels resultats,  

La novetat 2016 que presenta el Pla de Places respecte a la Taula tècnica és: 

 Per una banda, assumir la preparació i el funcionament de l’Àgora de les places com 

una funció primordial en el seu desenvolupament. 

 Per una altra, una gestió transversal i permanent més treballada entre tots els serveis 

que permeti una millor gestió de la informació i de la presa de decisions, mantenint-

la durant tot l’any, amb diferent periodicitat. 
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Taula ciutadana 
Espai de dia leg i d’informacio  

Es realitzarà una prova pilot durant aquest estiu 2016 a tres de les places de la Vila (Diamant, 

Sol, Virreina), amb la celebració de 3 sessions: juny – juliol i setembre 2016. Aquesta darrera 

servirà de retorn i valoració dels resultats. 

Sessió valorativa de les accions emprades a les places, centrada en l’anàlisi de les propostes de 

treball, el seu compliment i el grau de satisfacció que generen, en base a un seguit 

d’indicadors: 

 Patrulles Guàrdia Urbana: nombre, distribució, horaris, dades de les actuacions... 

 Neteja / residus: itineraris, horaris, periodicitat 

 Dinamització places: usos, itineraris, incidències, impacte 

 Inspeccions incompliment d’horaris, seguiment d’incidències o denúncies 

Comptarem amb la col.laboració metodològica de Raons Públiques, que elabora el quadre de 

seguiment de la taula, tant tècnica com ciutadana. 
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Mapa d’actors:  persones i entitats que seran convocades a les primeres sessions  

Plaça Virreina: 
1a sessió dimarts 28 de juny: a les 18 hores, a l’Orfeó Gracienc  

 Plataforma Gràcia on Vas 

 Persones individuals 

 Castellers de la Vila de Gràcia 

 Fundació Festa Major 

 Escola i AMPA Reina Violant 

 Escola i AMPA Patufet 

 Escola La Salle Gràcia 

 3 bars amb vetlladors, resta de comerços 

 Botiga de joguines Bateau Lune 

Plaça Diamant: 
1a sessió setmana del 4 al 8 de juliol, lloc a determinar  

 Nova Associació de Veïns i comerciants Plaça del Diamant 

 Plataforma Gràcia on Vas 

 Escola i AMPA Reina Violant 

 Escola i AMPA Rius i Taulet 

 Orfeó Gracienc 

 Persones individuals 

 Bar amb vetllador, resta de comerços 

Plaça del Sol  
1a sessió setmana del 4 al 8 de juliol, lloc a determinar  

 Plataforma Gràcia on Vas 

 Persones individuals 

 L’Aixada. Cooperativa 

 Coordinadora de Colles de Cultura 

 INFOESPAI- Assemblea per la comunicació social 

 Col·legi Sant Josep i AMPA 

 Escola i AMPA Patufet 

 Escola i AMPA Jujol 

 Diferents bars amb vetlladors, resta de comerços (Associació) 
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Projecte educatiu,  
Convive ncia i Respecte a l’Espai Pu blic 

PROMOCIÓ DELS VALORS DE L’ESPAI PÚBLIC com a eina de convivència i desenvolupament 

comunitari 

Projecte realitzat amb l’Escola Patronat Domènech 
El Projecte anomenat “Convivència i Respecte a l’Espai Públic” té com a objectiu fer arribar als 

usuaris i a les famílies el missatge que l’espai públic és de tots, i alhora facilitar eines per 

afavorir una millor convivència.  

 proposta educativa i lúdica per tal d’impartir tallers familiars a les escoles i poder 

tractar temes relacionats amb la convivència i l’espai públic d’una forma amena, 

amigable i reflexiva. 

 Dissenyada la prova pilot amb la Direcció de l’Escola i amb l’AMPA 

 Realitzada el 5 de maig (disseny i preparació: febrer a abril 2016) 

 Repercussió: 13 famílies i 22 infants 

PERÍODE: gener – juny 2016: preparació prova PILOT 
 FRANJA tardes: 16:00 a 18:00 hores (horari lectiu escoles i fora lectiu) 

 Estiu: possibilitat de tallers a les places que acompanyin la dinamització. 

 Setembre-novembre 2016: redacció i presentació del projecte a Escoles Jujol ,Reina 

Violant, Sant Josep, Patufet) 

 Gener- maig 2017, realització dels tallers 

OBJECTIUS: 
 Fomentar la convivència i el desenvolupament comunitari als espais públics de les 

places amb les famílies i els infants 

 incidir en valors educatius a treballar conjuntament amb direccions d’escoles i AMPA 
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Planificacio  

Maig a setembre 2016: 
 Celebració quinzenal de reunions de la Taula Tècnica 

 Desenvolupament de línia d’actuació de Dinamització a les places i manteniment del 

“Juguem a la Plaça” 

 Desenvolupament de la campanya de Sensibilització i Civisme 

 Prova pilot de la Taula ciutadana a les places: 3 sessions i valoració interna final 

(setembre 2016) 

Setembre 2016 a abril 2017: 
 Taula de valoració i seguiment polític amb els diferents grups polítics del districte. 

 Desenvolupament del projecte: 

“Convivència i respecte a l’espai públic” amb escoles i AMPA 

 Sessions bimensuals de la Taula de Places 

 Presentació resultats i valoració 

Desembre 2016: 
 Dinamització a les places per Nadal 

Abril 2017: 
 Concreció de propostes per la campanya d’estiu 2017 
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