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INTRODUCCIÓ
El Pla d’Equipaments de Gràcia 2015-2019 pretén

sociodemogràfiques, demandes i estàndards i

analitzar la diagnosi actual del districte pel que fa

criteris de cada una de les tipologies en les quals

als equipaments existents i previstos en aquest

estan classificades els equipaments. L’última part

mandat i planificar aquells que deriven de les neces-

del document és un balanç, anàlisi i proposta de

sitats detectades en el marc de l’elaboració del pla.

planificació d’equipaments pel període 2019-2025.
Aquest bloc està estructurat per àmbits (atenció a

El nou pla parteix d’un llarg període d’elaboració que

la ciutadania, atenció i inclusió social, cicles de vida,

comença el novembre de 2017, amb unes sessions

comerç, cultura, educació, esports, salut, seguretat

participatives en els consells de barri, fins a l’octubre

i emergències i sostenibilitat i medi ambient) i en

de 2018. En aquest procés s’han implicat diversos

cada un d’ells es fa un recompte dels equipaments

agents de dins i fora del districte que han col·laborat

per barri, una anàlisi que té en compte els diferents

amb l’enriquiment del Pla.

eixos del punt anterior i unes propostes en format
conclusions.

El present document consta d’una primera part
d’emmarcament del mateix pla on s’explica la justificació del projecte i els objectius que persegueix.
A continuació, es puntualitza el procés d’elaboració
i el marc conceptual del qual parteix (inclou definició d’equipament, marc de referència i criteris del
Pla). En una segona part, s’analitzen els diferents
eixos que han servit per extreure les propostes
que es deriven del Pla d’Equipaments de Gràcia
2019-2025. Aquests eixos són: inventari, dades

Marc estratègic i
conceptual
1. ORIGEN I OBJECTIUS DEL PLA
2. METODOLOGIA DE TREBALL
3. MARC CONCEPTUAL
4. ESTÀNDARDS I CRITERIS
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1. ORIGEN I
OBJECTIUS DEL PLA
1.1 Justificació del projecte
El Pla d’Equipaments del districte de Gràcia 20192025 respon a una de les prioritats establertes en el
Pla d’Actuació del Districte (PAD) 2016-2019. El PAD
és el document director de les polítiques d’actuació
del districte i té vigència durant els quatre anys de
mandat en curs. En aquest Pla es concreten els eixos
que han de regir la gestió de Gràcia, es recullen les
necessitats del districte i es proposen actuacions

participatiu per tal que la ciutadania pogués validar,
complementar o modificar les propostes d’actuació
del Govern municipal, o proposar-ne de noves a
través de la plataforma digital Decidim Barcelona i
debatre els grans projectes en els espais de debat.
Altrament, les diverses línies d’actuació que es
recullen en el PAD de Gràcia 2016-2019 responen

per cobrir aquestes necessitats.

a les necessitats detectades pels mateixos veïns i

El PAD s’emmarca dins del Pla d’Actuació Municipal

de l’actual equip de govern.

(PAM) on s’estableixen les línies prioritàries, els
objectius i les actuacions de l’acció de govern per
al global de la ciutat de Barcelona. Més enllà de
l’impacte que poden tenir en el districte el desenvo-

veïnes del districte així com les voluntats i prioritats

El PAD de Gràcia de 2016-2019 recull un total de 82
actuacions de mandat classificades en quatre eixos
que contempla el PAM 2016-2019. L’actuació espe-

lupament d’aquests objectius i actuacions generals,

cífica en la qual es basa aquest document és la que

el PAD concreta les línies d’actuació específiques
per al districte de Gràcia.

comunitària.

es troba en l’eix de bon govern dins del punt d’acció
D’altra banda, el PAD recull moltes altres línies

L’aprofundiment democràtic i la participació ciutad-

d’actuació que fan referència a la construcció d’eq-

ana són dues apostes clau de l’actual govern de

uipaments determinats, la definició dels seus usos i

la ciutat. Aquesta voluntat queda plasmada en el

la rehabilitació i l’adequació d’altres equipaments ja

PAM 2016-2019 que va desenvolupar un procés

existents.

PLA D’EQUIPAMENTS DE GRÀCIA 2019-2025
Elaborar un pla d’equipaments que contempli diferents equipaments
territorials i sectorials en funció de les necessitats sòciodemogràfiques
dels diferents barris, de forma participada i tenint en compte els criteris i
estàndards vigents pels diferents equipaments.
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1.2 Objectius del Pla d’Equipaments
de Gràcia 2019-2025
El desenvolupament del Pla d’Equipaments de Gràcia (PEQG) 2019-2025 respon a la necessitat de fer una
anàlisi dels equipaments i serveis del districte en funció de les necessitats sociodemogràfiques dels diferents
barris i de forma participada. Els objectius generals i específics del Pla són:

Objectiu general
L’objectiu principal del PEQG és poder dissenyar una
proposta de planificació d’equipaments fins l’any
2025 en base a un balanç de demandes i necessitats. D’aquesta manera, es pretén disposar dels
elements necessaris que donin suport a la presa de
decisions i permetin una millor programació i planificació en matèria d’equipaments.

Objectius específics
••Creació d’un inventari ordenat i classificat dels

••Estudi de les demandes ciutadanes realitza-

equipaments i alguns serveis municipals exis-

des en els diferents òrgans de participació del

tents en el districte i en l’àrea d’influència.

districte.

••Anàlisi de les dades sociodemogràfiques ac-

••Elaboració d’unes taules recompte per cada un

tuals del districte i per cada un dels seus

dels àmbits. Aquestes han de permetre conduir

cincbarris (Vallcarca i els Penitents, La Salut, El

una anàlisi de la situació actual dels equipa-

Coll, El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i la Vila

ments existents al districte i de les necessitats

de Gràcia). Tenint en compte també l’evolució

detectafes dels veïns i veïnes de Gràcia.

de la població en els últims 10 anys.
••Realització d’unes propostes d’equipaments futurs per cada un dels àmbits d’acord amb tots
els factors analitzats en el Pla
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2. METODOLOGIA
DE TREBALL
El procés d’elaboració del Pla d’Equipaments de Gràcia 2019-2025 s’ha caracteritzat per una metodologia que
ha combinat tant la participació de la ciutadania com els diferents referents d’equipaments sectorials i territorials del districte de Gràcia.

FASE 1
NOVEMBRE 2017
- DESEMBRE 2017

FASE 2
DESEMBRE 2018
- FEBRER 2018

Sessions participatives
en el consells de barri

Recollida de les fonts documentals
Reunions amb tècnics i referents d’equipaments
Elaboració de l’inventari dels equipaments del districte

FASE 3

Redacció de pla i elaboració de les
propostes

MARÇ 201 8
- OC TUBRE 2018

Validació política del Pla i amb els agents
implicats

FASE 4
OCTUBRE 2018

Tancament i publicació del Pla d’Equipaments
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3. MARC
CONCEPTUAL
3.1 Definició d’equipament
En el procés de treball que s’ha dut a terme per a l’elaboració d’aquest document, s’ha adoptat la definició
d’equipament que es recull en la publicació Bases per a l’elaboració del Pla d’equipaments de Barcelona (2007)
de l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta és la definició que el mateix Ajuntament ha utilitzat com a referència en
treballs posteriors.

EQUIPAMENT
Un equipament és un conjunt d’espais o d’instal·lacions definits i diferenciats
de la via pública (sovint ubicats en una part o en la totalitat d’un edifici), que
disposa d’unes infraestructures de dimen¬sions estandarditzades, per a
unes activitats i usos específics i propis d’un servei dirigit a la ciutada¬nia o a
uns usuaris determinats (la raó de ser de l’equipament). L’equipament és la
infraestructura que fa possible la posada en marxa i la prestació d’un servei
o d’un conjunt determinat de serveis, que, en el cas de les administracions
públiques, estan prèviament descrits al catàleg de serveis

A part dels equipaments, també s’ha considerat oportú

Els espais i locals cedits a les diverses entitats del

tenir en compte els serveis d’atenció a la ciutadania

teixit associatiu del districte de Gràcia no s’han

d’abast de ciutat (Ajuntament de Barcelona) com el

contemplat ni en el present document ni s’han

Servei per Adolescents i Famílies (SAIF), les sales

comptabilitzat en l’inventari en què aquest es

d’estudi, el Punt JIP Jove, el Centre de Recursos per

fonamenta. Els espais i locals no s’emmarquen

a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ), els

dins del concepte d’equipament o servei de com-

Espais Familiars, el Servei d’Àpats en Companyia,

petència municipal i, per tant, no s’inclouen dins del

l’Oficina d’Habitatge i el Punt d’Assessorament

Pla d’Equipaments de Gràcia 2019-2025, però es

Energètic (PAE).

treballen en el marc de la gestió dels locals.
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3.2 Marc de referència
del Pla d’Equipaments
Paral·lelament al desenvolupament d’aquest projecte, l’Ajuntament de Barcelona ha estat treballant
de Barcelona. Aquest mapa pretén dotar als districtes

3.3 Criteris

d’una eina harmonitzada i estandarditzada on hi hagi

En aquest apartat es detallaran els diferents criteris

una fitxa tipològica per a cada equipament i servei.

que s’han aplicat a l’hora de realitzar l’inventari. Els

En la fitxa s’hi troba una definició, la descripció dels

criteris que s’han contemplat són: àmbit territorial i

serveis que ofereix l’equipament i els estàndards i
criteris establerts.

delimitacions, àmbits i tipologies en què s’agrupen

en el Mapa dinàmic d’equipaments i serveis de la ciutat

En aquesta eina els equipaments i serveis de la ciutat estan classificats segons els àmbits i tipologies
que ja es van incorporar en el Pla d’Equipaments de

els equipaments i serveis inventariats, titularitat i
normativa i estàndards.

Àmbit territorial i delimitacions

Barcelona 2005-2015. No obstant això, la classificació s’ha revisat i modificat d’acord amb els canvis
que s’han produït en els darrers deu anys i amb les
noves tendències.
El Pla d’Equipaments de Gràcia 2015-2019 pretén
seguir una línia compatible amb la de l’Ajuntament
de Barcelona pel que fa a la classificació dels equipaments i serveis en els mateixos àmbits i tipologies.
La voluntat del districte és anar alineats amb l’Ajuntament i prendre com a punt de partida el Mapa dinàmic
d’equipaments i serveis de la ciutat de Barcelona. Tot i
que aquesta és l’eina que es pren com a referència
per a les bases d’aquest document, s’han tingut en

El districte de Gràcia comprèn un territori de 4,2
Km2. Limita amb els districtes d’Horta-Guinardó,
l’Eixample i Sarrià-Sant Gervasi i el conformen cinc
barris diferents: Vallcarca i els Penitents, la Salut, el
Coll, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i la Vila de
Gràcia .
Les característiques sociodemogràfiques i orogràfiques dels diferents barris són molt diverses.
Per aquest motiu, s’acostumen a identificar dues
zones diferents dins del districte més enllà de les divisions administratives: la zona dels barris del nord
conformada pels barris de Vallcarca i els Penitents,

compte les singularitats i característiques pròpies

la Salut i el Coll amb una orografia complicada i una

del districte a l’hora d’inventariar els equipaments i
serveis existents.

barris del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i la Vila

densitat de població menor i, la zona sud amb els
de Gràcia amb una densitat de població superior

Altrament, també s’ha tingut com a referència un

i una orografia menys complexa. No obstant, en

inventari d’equipaments i serveis que va desenvo-

aquest document s’ha utilitzat la divisió territorial de

lupar el districte l’any 2014 i que s’ha actualitzat i

barri per classificar els equipaments.

adequat a les modificacions i pautes establertes en

Cal destacar que a part dels equipaments i serveis

el Mapa dinàmic d’equipaments i serveis de la ciutat de

localitzats dins de la demarcació administrativa de

Barcelona.

Gràcia també s’han tingut en compte aquells que
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queden dins de la seva àrea d’influència tot i estar
fora dels seus límits territorials. Els equipaments i
serveis de fora del districte (al límit o a les rodalies
de Gràcia) s’han tingut especialment en compte en

l’àmbit educatiu per les escoles bressols, les escoles
d’educació infantil i primària i els instituts i també en
residències, centres de dia, centres de dia per a gent
gran i hospitals.
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Àmbits i tipologies
La classificació per àmbits i tipologies amb què es
treballa en el present document deriva, com ja s’ha
comentat en apartats anteriors, del Mapa dinàmic
d’equipaments i serveis de la ciutat de Barcelona.
En aquesta eina elaborada per l’Ajuntament de
Barcelona es recullen 10 àmbits i 83 tipologies.
D’aquestes 83 tipologies només s’han tingut en
compte les que es troben en el districte i en la seva
àrea d’influència i s’han descartat aquelles que
engloben equipaments i serveis municipals que es
troben en altres districtes de la ciutat. Altrament,
també s’han contemplat aquells equipaments que
no s’emmarquen dins de cap de les tipologies tipificades en la classificació de l’Ajuntament, però que
estan presents a Gràcia i que no es poden obviar
en l’inventari del districte (Centres Acollida Menors,
Servei d’àpats en companyia, Aula Ambiental,
comissària dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia
Civil, CUAP, CJAS, EAIA, ELIC, EAP i antena d’equipament de proximitat o cultural).
Així mateix, s’ha optat per afegir un nou àmbit d’equipaments singulars del Districte on s’hi ha classificat
l’Alberg Juvenil Mare de Déu de Montserrat que és
l’únic alberg de la Xarxa Nacional d’Albergs Socials
de Catalunya —competència de la Generalitat de
Catalunya — a Barcelona.
Així doncs, en el catàleg d’equipaments de Gràcia
consten 11 àmbits i 67 tipologies. En la pàgina
següent es pot veure una taula de la classificació
completa. Aquells àmbits i tipologies que van
acompanyats d’un (*) són els que el districte de
Gràcia ha considerat necessari afegir a la classificació original.

Classificació
dels equipaments

11

àmbits

67

tipologies
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Titularitat
En el present document i en l’inventari corresponent s’han recollit tant els equipaments i serveis de titularitat
pública com els de titularitat privada. Aquests últims s’han tingut en compte especialment en els àmbits de
cultura, educació, salut, atenció i inclusió social i cicles de vida. La distinció per titularitat que s’ha conduït és la
següent:

EQUIPAMENTS
I SERVEIS

TITULARITAT PÚBLICA
AJUNTAMENT DE BARCELONA
DISTRICTE/BARRIS
MUNICIPAL O ENS ASSOCIAT

ALTRES ADMINISTRACIÓNS
SUPRAMUNICIPALS

TITULARITAT PRIVADA
MERCANTIL

ORIENTATS AL MERCAT O LUCRATIUS

CONCERTADA
COL·LABORADORA
TERCER SECTOR

GENERALITAT O ENS ASSOCIAT

FASE 4
En el cas dels equipaments i serveis de titularitat

Entre els equipaments i serveis privats cal distingir

pública es fa distinció entre aquells que la seva tit-

entre els mercantils, els concertats, els col·labora-

ularitat correspon a l’Ajuntament o ens vinculat o

dors i els pertanyents al tercer sector.

aquells d’altres administracions supramunicipals
(Generalitat, Diputació o Estat). També s’ha distingit

La titularitat concertada només s’ha aplicat en l’àm-

una titularitat pels equipaments i serveis que

bit educatiu i en el de l’atenció i inclusió social en

depenen especialment del districte i que compleixen

el cas de les residències i centres de dia per a gent

amb un o més dels següents supòsits:

gran. La titularitat col·laboradora només s’aplica a
les tipologies de residència per a gent gran i cen-

1.

L’equipament depèn orgànicament del districte.

tre de dia per a gent gran. Un centre col·laborador

2.

El control, gestió o supervisió de la gestió de

és aquell establiment privat que ofereix un nombre

l’equipament el fa el districte.

determinat de places a la xarxa pública però, a dif-

El cost del pagament de lloguer o manteniment

erència del centre concertat, aquestes places no són

és a càrrec del districte.

de titularitat pública.

3.

EIXOS

Eixos del Pla
d’Equipaments
4. INVENTARI
5. DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
6. DEMANDES
7. ESTÀNDARDS I CRITERIS
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El Pla d’Equipaments de Gràcia 2019-2025 es vertebra sobre quatre eixos de referència:
••Inventari: s’ha elaborat un inventari per tots els equipaments existents en el districte de Gràcia. Per
cada un d’ells es troba el nom de l’equipament, l’adreça, el barri, l’àmbit, la tipologia i la titularitat.
••Dades sociodemogràfiques: aquestes dades ajuden a contextualitzar l’estructura poblacional del districte de Gràcia i, per tant, poder preveure necessitats en matèria d’equipaments en aquest sentit.
••Demandes: les demandes ciutadanes són un dels eixos indispensables per a l’elaboració del Pla
d’Equipaments de Gràcia 2019-2025, ja que plasmen les necessitats dels veïns i veïnes del districte. En
aquest Pla s’han recollit les demandes registrades en els diferents òrgans consultius del districte.
••Estàndards i criteris: per a l’elaboració del Pla s’han consultat diverses fonts documentals i normativa
per veure si el districte de Gràcia compleix amb les directrius vigents en matèria d’equipaments.

Eixos del Pla d’equipaments

4. INVENTARI

En l’inventari que s’ha realitzat s’han inclòs tant els

petanca, taules de ping-pong, circuit de gimnàstica,

equipaments existents com aquells que estan pre-

pista exterior de bàsquet, etc.) i que, per tant, no tots

vistos o en construcció.

els equipaments recollits en aquest àmbit són grans

En aquest apartat es presenten unes taules amb

instal·lacions esportives com els Centres Esportius

dades recompte dels equipaments existents i un

Municipals o els Complexes.

llistat dels equipaments previstos en el mandat
2015- 2019 per tal d’obtenir una fotografia completa
Àmbits

de la situació actual del districte.

Recompte

Atenció a la ciutadania

2

Atenció i inclusió social

55

Cicles de vida

36

Comerç

4

Cultura

29

Educació

76

Esport

24

Salut

21

Seguretat i emergències

3

representen quasi un 29% del total, seguit d’atenció

Sostenibilitat i Medi Ambient

18

i inclusió social i cicles de vida. D’entre aquells cor-

Singulars del districte

4.1 Equipaments
existents
Les taules de recompte dels equipaments iexistents
es mostren per tres variables diferents: àmbit, titularitat i delimitacions territorials.

Per àmbit
En el districte de Gràcia s’han recollit un total de
269 equipaments. Des del punt de vista de l’àmbit, hi predominen els equipaments educatius que

1

responents a l’àmbit d’esport, cal destacar que n’hi
ha 13 que són espais esportius urbans (pistes de

TOTAL

269

17

Pla d’Equipaments GRÀCIA 2019-2025

Per titularitat

de Vallcarca i els Penitents compta amb gairebé el
doble de població. El Coll és el barri amb un menor

En l’inventari s’han recomptat un total de 164

nombre de població, superfície i, proporcionalment,

equipaments de titularitat pública. D’aquests, 59

també d’equipaments

són de districte i 61 d’àmbit municipal. Pel que fa a
la titularitat privada, s’han registrat un total de 105
equipaments privats. Cal destacar que 35 d’ells són
concertats i 18 col·laboradors. Només s’han recollit
16 equipaments de caràcter privat mercantil.

Titularitat

Recompte

Pública-districte

59

Pública-Municipal o ens
associat

61

Pública-Generalitat o ens
associat

43

Pública-Estat o ens associat
SUBTOTALS PÚBLICS

51

La Salut

41

El Coll

18

La Vila de Gràcia

97

El Camp d’en Grassot i Gràcia
Nova

40

SUBTOTAL

247
22

Al límit o ales rodalies del
districte

TOTAL

269

164
16

Privada tercer sector

36

Privada concertada

35

Privada col·laborador

18

TOTAL

Recompte

Vallcarca i els Penitents

1

Privada mercantil

SUBTOTAL PRIVATS

Titularitat

105

269

4.2 Equipaments
en execució o
previstos
Per l’anàlisi de cobertura de necessitats en matèria
d’equipaments és imprescindible contemplar aquells
equipaments que estan previstos i/o en execució en

Per delimitacions territorials
Des de la perspectiva de distribució territorial,
destaca l’elevada presència d’equipaments en el
barri més poblat del districte, la Vila de Gràcia. En
aquest s’hi concentren més d’un 35% de la totalitat
d’equipaments. No obstant, el barri que el segueix
és el tercer més poblat, Vallcarca i els Penitents. A
continuació ja hi ha La Salut seguida del Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova. Tot i que aquest últim barri
té una superfície que correspon a la meitat de la

l’actualitat. Aquests equipaments són:
••Espai Henkel
••Casal de gent gran Quiró
••Espai jove Quiró
••Casal de barri Quiró
••Casal de barri Canals i Junyer
••Casal de barri Can Carol
••Espai jove Camp d’en Grassot i Gràcia nova
••Institut Vallcarca
••Centre d’Urgències d’Atenció Primària de Gràcia
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4.3 Llistat de l’inventari d’equipaments
ÀMBIT
Atenció a la
ciutadania

Atenció i i
nclusió social

EQUIPAMENTS
•• Punt d’informació i atenció a les dones (PIAD)
•• Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
•• CRAE Casa Milà
•• Centre d’acolliment de menors Gaudí
•• Llar Sant Josep de la Muntanya (CRAE)
•• CDIAP-Fundació Eulàlia Torras
•• de Beà. Institut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l’Adolescent
•• Centre Heura Gràcia
•• Centre de dia de Gràcia (Siracusa)
•• Centre de dia Salus Gràcia (Centre col·laborador)
•• Centre de dia La Salud (Centre Col·laborador)
•• Centre de dia Merán Lesseps (Centre col·laborador)
•• Centre de dia Vibentia Mullerat (centre col·laborador)
•• Centre de Serveis Socials Vila de Gràcia
•• Centre de Serveis Socials del Camp d’en Grassot- Gràcia Nova
•• Centre de Serveis Socials El Coll, La Salut i Vallcarca i els Penitents
•• Centre Especial de Treball ACIDH
•• Centre Especial de Treball Tundra
•• Centre Especial de Treball Odisseny- Fundació Pere Mitjans
•• Centre Ocupacional Sant Guillem-Gràcia
•• Centre Ocupacional Eneida
•• Servei Ocupacional d’Inserció ACIDH
•• Centre per a la Igualtat i Recursos per a les Dones (CIRD)
•• Llar d’acollida de Gràcia III per a persones amb discapacitat- ARAPDIS
•• Llar GURU per a persones amb discapacitat
•• Llar Residència ACIDH 3 per a persones amb discapacitat
•• Llar Residència Providència- Salut Mental ATRA
•• Llar Residència Verntallat-Salut Mental ATRA
•• Cottolengo del Pare Alegre-Serventes de Jesús del Cottolengo del Pare Alegre
•• Club social salut mental Gràcia
•• Equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA)
•• Menjador social La Terraseta
•• Menjador social Secretari Coloma
•• Oficina d’habitatge
•• Punt d’Assessorament Energètic de Gràcia
•• Residència Adegius (Centre col·laborador)
•• Residència Nogués (Centre col·laborador)
•• Residèncià 3a edat Bon repòs (Centre concertat)
•• Residència SARquavitae Regina (Centre concertat)
•• Residència Francisco Darder (Centre concertat)
•• Residència SARquavitae La Salut Josep Servat (Centre concertat)
•• Residència assistida Gràcia (Siracusa)
•• Residència Salus Gràcia (Centre col·laborador)
•• Residència Geriàtrica Verdi (Centre Col·laborador)
•• Residència Virreina (Centre col·laborador)
•• Residència Meràn Lesseps (Centre col·laborador)
•• Residència Verdi (Centre col·laborador)
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ÀMBIT

atenció i
inclusió social

cicles de vida

comerç

EQUIPAMENTS
•• Residència Verge de Lourdes (Centre col·laborador)
•• Residència Refugi d’Obreres (Centre col·laborador)
•• Hogar La Salud (Centre col·laborador)
•• Residència Juvany (Centre col·laborador)
•• Residència Vibentia Mullerat (centre col·laborador)
•• Residència Els jardins de Barcelona (Centre col·laborador)
•• Servei d’àpats en companyia a C.C La Sedeta
•• Servei d’àpats en companyia C.C. El Coll-La Bruguera
•• Servei d’àpats en companyia Memory Col
•• Servei d’àpats en companyia espai Quiró (previst)
•• Servei d’àpats en companyia Fundació Catalunya-La Pedrera
•• Espai Henkel (previst)
•• Espai Henkel (previst)
•• Casal de barri Canals-Junyer (previst)
•• Can Carol (previst)
•• Casal de barri Cardener
•• Casal La Miranda
•• Casal de barri Quiró (previst)
•• Casal de Joves del Coll
•• Casal de joves la Vila de Gràcia
•• Espai de joves Quiró (previst)
•• Espai de joves el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova (previst)
•• Casal de gent gran Espai Quiró (previst)
•• Espai Social La Pedrera
•• Espai Sant Lluís (La Caixa)
•• Espai Gent gran La Sedeta
•• Espai de Gent gran Cardener
•• Casal de gent gran Montmany
•• Casal de gent gran Penintents
•• Espai de gent gran La Violeta
•• Espai de gent gran a C.C. El Coll-La Bruguera
•• Casal de Gent Gran Siracusa
•• Casal Infantil El Coll
•• Casal Infantil La Sedeta
•• Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ)
•• Espai Jove La Fontana
•• Punt d’informació juvenil Gràcia
•• Punt JIP Gravi
•• Punt JIP Josep Serrat i Bonastre
•• Punt JIP Vila de Gràcia
•• Punt JIP Secretari Coloma
•• Punt JIP Sant Josep
•• Punt JIP La Sedeta
•• Punt Aquí t’escoltem Gràcia
•• Centre per a Famílies amb Adolescents
•• Sala d’estudi La Fontana
•• Sala d’estudi Jaume Fuster
•• Sala d’estudi Vila de Gràcia
•• Mercat de l’Abaceria Central
•• Mercat de l’Estrella
•• Mercat de la Llibertat
•• Mercat de les Lesseps
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ÀMBIT

cultura

educació

EQUIPAMENTS
•• Arxiu municipal del districte de Gràcia
•• Biblioteca Jaume Fuster
•• Biblioteca Vila de Gràcia
•• Biblioteca Vallcarca-Penitents M.Antonieta Cot
•• Biblioteca Mercè Rodoreda (fora del districte)
•• Biblioteca Sagrada Família (fora del districte)
•• Centre cívic La Sedeta
•• Centre cívic El Coll-La Bruguera
•• Sala d’exposicions del districte
•• Centre Moral i Instructiu de Gràcia
•• Cercle Catòlic
•• Lluïsos de Gràcia
•• Fundació Orfeó Gracienc
•• Centre cultural La Violeta
•• Centre Artesà Tradicionàrius
•• Espai Albert Musons
•• Ateneu de Fabricació (en execució)
•• Oratori de Sant Felip Neri
•• Experimentem amb l’Art-EART
•• JIWAR- Residència internacional d’artistes i investigadors en creativitat urbana
•• Teatreneu
•• Teatre Lliure de Gràcia
•• Almeria Teatre
•• Jove Teatre Regina
•• Casa Vicens Gaudí
•• Refugi de la plaça del Diamant
•• Casa del guarda-Park Güell (MUHBA)
•• Casa Museu Gaudí
•• Finca Sansalvador
•• Escola Oficial d’Idiomes Sarrià-Sant Gervasi
•• Centre de Normalització Lingüística de Gràcia-Sarrià Sant Gervasi
•• Centre de Recursos Pedagògics Gràcia
•• Centre de Formació d’Adults Rius i Taulet
•• Equip d’assessorament en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC)
•• Equip d’Assessorament i orientació Psicopedagògica Gràcia (EAP)
•• Escola Lexia
•• Escola Vida Montserrat
•• Escola Nexe
•• EBM El Gat Negre
•• EBM Galatea
•• EBM Gràcia
•• EBM La Fontana
•• EBM Sant Medir
•• EBM Caspolino
•• EBM Enxaneta
•• EBM Trencadís
•• EBM Petit Univers
•• EBM Tramvia Blau
•• EBM El Putget
•• EBM Casa dels Nens (fora del districte)
•• Espai familiar el Coll
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ÀMBIT

educació

EQUIPAMENTS
•• Escola Baldiri Reixac
•• Escola Josep Maria de Sagarra
•• Escola Josep Maria Jujol
•• Escola La Farigola de Vallcarca
•• Escola La Sedeta
•• Escola Montseny
•• Escola Pare Poveda
•• Escola Patronat Domènech
•• Escola Pau Casals-Gràcia
•• Escola Reina Violant
•• Escola Rius i Taulet
•• Escola Sagrada Família
•• Escola Turó del Cargol
•• Escola l’Univers
•• Claret (Escola Infantil i Primària)
•• Escola Gràcia (Escola infantil i Primària, emplaçament provisional)
•• Escola Gravi (Escola Infantil)
•• Jesuïtes Gràcia-Kostka (Escola Infantil i Primària)
•• La Salle Gràcia (Escola Infantil i Primària)
•• Mare de Déu del Coll (Escola Infatil i Primària)
•• Nou Patufet (Escola Infatil i Primària)
•• Virolai-Reina Elisenda (Escola Infantil i Primària)
•• Sadako (Escola Infantil i Primària)
•• Sant Josep (Escola Infantil i Primària)
•• Sant Josep-Teresianes (Escola Infantil i Primària)
•• Vedruna-Gràcia (Escola d’Infatil i Primària)
•• Virolai Petit (Escola Infantil)
•• Escola Virolai (escola primària, fora del districte)
•• Escola Jovellanos (fora del districte)
•• Escola Fructuós Gelabert (fora del districte)
•• Institut La Sedeta
•• Institut Secretari Coloma
•• Institut Vila de Gràcia
•• Claret (institut)
•• Escola Gravi (institut)
•• Jesuïtes Gràcia-Kotska (institut)
•• La Salle Gràcia (institut)
•• Mare de Déu del Coll (institut)
•• Nou Patufet (institut)
•• Sadako (Institut)
•• Sant Josep (institut)
•• Sant Josep-Teresianes (institut)
•• Solc Nou (cicles formatius)
•• Vedruna-Gràcia (nstitut)
•• Centro Politécnico Villar
•• Institut Josep Serrat i Bonastre
•• Escola Virolai (institut, fora del districte)
•• Institut Menéndez y Pelayo (fora del districte)
•• Institut Montserral (fora del districte)
•• Institut Vall d’Hebron (fora del districte)
•• Institut Príncep de Girona (fora del districte)
•• Institut Vallcarca (previst)
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ÀMBIT

esports

salut

EQUIPAMENTS
•• Camp municipal de futbol Nou Sardenya
•• Camp de futbol Carmel
•• Camp de futbol l’Àliga
•• Centre esportiu municipal Can Toda
•• Centre Esportiu municipal Perill
•• Centre Esportiu municipal Claror
•• Centre Esportiu municipal Sardenya
•• Club Tennis La Salut
•• Club Tennis Vall Parc
•• Pista exterior de bàsquet Vallcarca
•• Circuit gimnàstica del Parc de la Creueta del Coll
•• Llac del Parc de la Creueta del Coll
•• Taules de ping pong Parc de la Creueta del Coll
•• Taules de ping pong Gal·la Placídia
•• Taules de ping pong de la Plaça Joanic
•• Pistes Municipals de Petanca Creueta del Coll
•• Pistes municipals de petanca Penitents
•• Pistes Municipals de Petanca Jardí Doctor Comas i Llaberia
•• Pistes Municipals de Petanca Lesseps Pistes Municipals de Petanca Maignon Jardins de Menéndez y Pelayo
•• Pistes Municipals de Petanca Poble Romaní
•• Pistes Municipals de Petanca Sant Joan
•• Pavelló poliesportiu Josep Comellas
•• Pavelló poliesportiu Creueta del Coll
•• CAP Vila de Gràcia-Cibeles
•• CAP Larrard
•• CAP Pare Claret
•• CAP Vallcarca (edifici Pedraforca)
•• Centre d’Atenció a la Drogodependència Gràcia
•• Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil Gràcia- Fundació Eulàlia Torras de Beà
•• Centre Salut mental per Adults de Gràcia
•• Hospital de Dia Centre de Psicoteràpia Barcelona
•• Centre d’Urgències d’Atenció Primària Gràcia (pendent d’obertura)
•• Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat (CJAS)
•• Hospital de l’Esperança
•• Parc Sanitari Pere Virgili
•• Hospital Delfos
•• Centre Sociosanitari Mutuam-Güell
•• Clínica Nostra Senyora del Remei
•• Centre Sociosanitari Hestia Gràcia (antiga clínica Secretari Coloma)
•• Nou Hospital Evangèlic
•• Hospital Quirón Barcelona
•• Clínica Olivé Gumà
•• Centre Sociosanitari Dolors Aleu
•• Centre mèdic Creu Blanca-Diagnosi Mèdica
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ÀMBIT
seguretat i
emergències

sostenibilitat i
medi ambient

singulars
(sense àmbit)

EQUIPAMENTS
•• Caserna Guàrdia Civil-Zona Catalunya
•• Comissaria de la Guàrdia Urbana
•• Comissaria dels Mossos d’esquadra-Àrea Bàsica Policial de Gràcia

•• Aula ambiental Bosc Turull
•• Hort de l’Avi
•• Hort Espai Quiró (ús provisional)
•• Hort de les cases
•• Hort Jardí del Silenci
•• Hort de Farigola (ús provisional)
•• Hort de Turull
•• Punt Verd de Zona de Collserola
•• Punt verd Avinguda Vallcarca
•• Punt Verd de barri Gal·la Placídia
•• Punt verd de barri col·laborador Tabuenca
•• Punt Verd Mòbil República Argentina
•• Punt Verd Mòbil Biblioteca Jaume Fuster
•• Punt Verd Mòbil Travessera de Dalt
•• Punt Verd Mòbil Mercat de l’Estrella
•• Punt Verd Mòbil Escorial/Pi Maragall
•• Punt Verd Mòbil Mercat Abaceria
•• Punt Verd Mòbil Passeig Sant Joan/Carrer Indústria
•• Alberg juvenil Mare de Déu de Montserrat
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5. DADES
SOCIODEMOGRÀFIQUES
El districte de Gràcia representa un 7,5% de la població total de la ciutat de Barcelona amb 121.566
habitants.
Dins del districte, el barri de la Vila de Gràcia és
el que té un pes poblacional més gran, ja que en
aquest barri i viu un 41,9% de la població total de
Gràcia. El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova també té
un pes elevat (28,3%). El barri amb un nombre menor
d’habitants és el Coll (7.428) precedit per La Salut
(13.2017) i Vallcarca i els Penitents (15.615). Com
es pot observar en el gràfic, en els barris de la Vila de
Gràcia i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova és on hi
viu més del 70% de la població del districte.

Població
(valor absolut)

Barcelona

Gràcia

El Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova

El Coll

La Salut

La Vila
de Gràcia

Vallcarca
i els Penitents

1.625.137

121.566

34.431

7.428

13.207

50.885

15.615

Pel que fa a l’estructura d’edats del districte i dels diferents barris s’han tingut en compte quatre grups d’edats:
els nens (0-14 anys), els joves (15-24 anys), els adults (25-64 anys) i la gent gran (65 anys i més). En la següent
taula es poden observar el % que representa cada grup d’edat en el total de la població del districte i de cada un
dels barris en què està dividit.
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Estructura
d’edats

Barcelona

Gràcia

El Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova

El Coll

La Salut

La Vila
de Gràcia

Vallcarca
i els Penitents

(O-14 anys)

12,7%

12,1%

11,7%

13,5%

12,4%

11,6%

13,7%

% Joves

8,9%

7,9%

7,9%

8,7%

12,9%

7,5%

8,4%

% Adults

56,9%

58,2%

56,7%

57,4%

54,1%

61,5%

54,8%

% Gent gran

21,5%

21,7%

23,7%

20,4%

25%

19,3%

23,1%

% Nens

(15-24 anys)

(25-64 anys)

(65 anys i més)

Per sobre de la mitjana del districte

En el districte de Gràcia el percentatge del grup de

Per sota de la mitjana del districte

relatiu d’aquest grup és superior al del Districte i al

nens i joves sobre la població total es troba per sota

de Barcelona.

al de Barcelona. En canvi, en el grup d’adults està 1,3

L’índex d’envelliment expressa la relació entre la

punts percentuals per sobre i en el de gent gran tam-

quantitat de persones gran i la quantitat de nens i de

bé lleugerament per sobre. Els barris que en valors

joves. Actualment l’índex d’envelliment de Barcelona

relatius tenen un nombre de nens més baix són la

és de 165,3. Això vol dir que Barcelona té 165 per-

Vila de Gràcia, on un 11.6% de la seva població té en-

sones de 65 anys i més per cada 100 menors de 15

tre 0 i 14 anys, i El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

anys. El districte de Gràcia està per sobre d’aquesta

(11.7%). Tot i això, en valors absoluts segueixen

mitjana amb un índex de quasi 180. Els barris amb

sent els barris amb més nombre de nens. El barri

un índex d’envelliment més elevat i amb molta dif-

de Vallcarca i els Penitents i el del Coll són els que

erència respecte els altres són els barris de La Salut

tenen un percentatge més elevat.

i El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, ambdós supe-

Pel que fa als joves, el patró es repeteix. Vallcarca

ren el 200. El barri amb un índex d’envelliment més

i els Penitents, el Coll, i especialment La Salut són

baix és el barri del Coll que està per sota de la mit-

els barris amb un pes relatiu del grup de joves

jana del districte i de Barcelona. En canvi, els barris

més elevat. En relació amb el grup de gent gran es

on hi ha un percentatge més elevat de gent gran que

pot observar com en els barris de Vallcarca i els

viu sola són els de la Vila de Gràcia i Vallcarca i els

Penitents, el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova el pes

Penitents.
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Estructura
d’edats
Índex

d’envelliment*

65 anys i
més que
vien sols

Barcelona

Gràcia

El Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova

El Coll

La Salut

La Vila
de Gràcia

Vallcarca
i els Penitents

12,7%

12,1%

11,7%

13,5%

12,4%

11,6%

13,7%

8,9%

7,9%

7,9%

8,7%

12,9%

7,5%

8,4%

Per sobre de la mitjana del districte

Per sota de la mitjana del districte

* Índex d’envelliment = (població de 65 anys i més / població de 0-14 anys) * 100

La població de gent gran (65 anys i més) presenta

de Barcelona tingui 60 anys o més. Aquesta és una

una tendència de creixement positiva en els últims

de les dimensions de canvi demogràfic més impor-

10 anys que es preveu que es sostingui en el futur.

tants a les que s’haurà d’adaptar la ciutat i que s’ha

Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, es pre-

de tenir en compte a l’hora de planificar els equipa-

veu que l’any 2030 gairebé un de cada tres habitants

ments futurs pel període 2019-2025.

Evolució de la població de nens (0-14 anys) del
del districte de Gràcia (2008-2017)

Evolució de la població de gent gran (65 anys i més)
del districte de Gràcia (2008-2017)
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6. DEMANDES

Les demandes ciutadanes són un element essencial en l’estudi de necessitats en matèria d’equipaments ja que
reflecteixen de manera directe les propostes de millora i les mancances de cobertura detectades pels veïns i
veïnes del districte de Gràcia.
Les fonts de demandes que s’han tingut en compte per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Gràcia 20192025 són les següents:
••Sessions participatives realitzades en els consells de barri del mes de novembre de
2017.
••Propostes rebutjades de la plataforma de participació ciutadana Decidim Barcelona
en matèria d’equipaments durant el procés participatiu pel Pla d’Actuació del Districte
2015-2019.
••Consells de barri del mandat.
••Audiències públiques del mandat.
••Demandes recollides pels tècnics de districte i sectorials.
••Plans de futur 2010-2020.
A la pàgina següent es recullen les demandes ciutadanes que s’han repetit en més d’un dels òrgans participatius i consultius del districte en matèria d’equipaments. Les demandes s’han classificat per barris però també
s’han anotat aquelles que no es territorialitzen en una zona concreta sinó que són un reclam per a la totalitat
del districte.

DISTRICTE
•• Centre de dia

01

02

VALLCARCA I
ELS PENITENTS

••Millora de l’oferta d’equipaments esportius:
Equipament esportiu generalista

•• Residència per a gent gran
•• Escola de Música Municipal (Consell de barri el
Coll, també ho ha comentat la tècnica sectorial
de cultura)

LA SALUT

03

EL COLL

04

••Espai esportiu urbà/pistes esportives

••Escola de Música Municipal

••Casal de barri: equipament cívic, social i intergeneracional

••Millora del poliesportiu de la Creueta del Coll

EL CAMP D’EN GRASSOT
I GRÀCIA NOVA

05

••Escola Bressol Municipal
••Escola d’Educació Infantil i Primària

••Espai per a joves

LA VILA DE GRÀCIA
••Escola Bressol Municipal

06

••Institut
••Espais esportius i nou centre esportiu municipal
••Cocreació d’un casal de barri/centre cívic
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Eixos del Pla d’equipaments

7. ESTÀNDARDS I
CRITERIS

Els estàndards i criteris de cobertura de les diverses tipologies d’equipaments i serveis són necessaris per a
conduir una bona anàlisi de necessitats.Per obtenir aquests estàndards i criteris s’han consultat les següents
fonts documentals:

Plans

Normativa vigent

Estratègics

(decrets i lleis)

Directors

Dades

Mesures de
govern

(Consorcis, Generalitat i
altres ens
supramunicipals)

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Mesura de govern: Sistema d’informació i atenció ciutadana 20162018.

Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD)

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura
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ATENCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Centre d’acollida de menors*

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre de Desenvolupament Infantil i
d’Atenció Precoç (CDIAP)

Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2015-2018.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 2016

Centre de dia

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre de dia per a gent gran

- Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013 (vigent).
- Llistes d’espera proporcionades pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.

Centre de Serveis Socials

- Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
- Contracte Programa 2016-2019.

Centre Especial de Treball

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre ocupacional per a persones amb discapacitat

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre per a la Igualtat i Recursos per a les
Dones (CIRD)*

1 CIRD a la ciutat de Barcelona. No hi ha estàndards recollits en fonts
documental i/o normativa pel que fa a la cobertura.

Centre residencial per a persones amb discapacitat

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Club social per a persones amb malaltia
mental

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(EAIA)*

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Menjador social

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Oficina d’habitatge

Estàndards de cobertura fixes pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona.

Punt d’Assessorament Energètic (PAE)

Projecte pilot PAPE (2015-2016).

Residència per a gent gran

- Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013
- Llistes d’espera proporcionades pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
- Informe d’Atenció Residencial de juliol de 2018 de l’Àrea de Drets
Socials de l’Ajuntament de Barcelona.

Servei d’àpats en companyia*

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

CICLES DE VIDA
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Antena d’equipament de proximitat o
cultural*

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Casal de barri

Pla estratègic dels casals de barri, 2015-2018

Casal de joves

- Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015.
- Pla d’adolescència i joventut 2017-2021.
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Casal i espai de gent gran

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre de Desenvolupament Infantil i
d’Atenció Precoç (CDIAP)

Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2015-2018.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya. 2016

Centre de dia

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre de dia per a gent gran

- Pla gerontològic (1993). IMSERSO.
- Pla de millora dels casals i espais de gent gran municipals (2007).
Ajuntament de Barcelona.

Casal infantil i ludoteca

- Mesura de Govern: La Barcelona dels barris (2008).
- Casals i Ludoteques Infantils, Criteris Generals del Model Municipi
(2010).

Centre de Recursos per a les Associacions
Juvenils de Barcelona (CRAJ)

- Pla d’adolescència i joventut 2017-2021.

Espai Jove

- Pla d’adolescència i joventut 2017-2021.
- Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015.

Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

- Pla d’adolescència i joventut 2017-2021

Punt JIP. Informa’t i participa

- Pla d’adolescència i joventut 2017-2021..

Sala d’estudi

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Servei per Adolescents i Famílies (SAIF)

Pla d’adolescència i joventut 2017-2021.

COMERÇ
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Mercat

- Criteri general fixat per l’Institut Municipal de Mercats.

CULTURA
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Arxiu Municipal

- Pla director de l’Arxiu Municipal de Barcelona 2016-2019

Biblioteca

- Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010. Ajuntament de Barcelona.
- Mapa de lectura pública de Catalunya, 2014.
- Biblioteques de Barcelona: 10 anys +. Nous reptes, noves oportunitats (2011). Consorci de Biblioteques de Barcelona.

Centre Cívic

- Pla Estratègic de Casals de Barri 2015-2018.
- Document de treball per l’elaboració del Pla de centres cívics. Ajuntament de Barcelona, 2012.
- Pla de treball 2015-2019. Xarxa de Centres Cívics de Barcelona. Institut de Cultura de Barcelona Ajuntament de Barcelona. 2015.

Centre cultural polivalent de proximitat

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre d’exposicions

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.
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Espai de creació

Mesura de govern “Nou impuls al programa Fàbriques de Creació de
Barcelona”, presentada al Ple¬nari municipal el 2 de novembre de
2017.

Espai escènic musical

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Museu i espai patrimonial

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

EDUCACIÓ
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Centre d’ensenyaments de règim especial:
idiomes i artístics

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre de Normalització Lingüística (CNL)

- Pla de treball d’immigració 2012-2015

Centre de Recursos Pedagògics (CRP)

- Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament.

Centre per adults

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre per a l’atenció d’alumnat amb necessitats educatives especials

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Escola Bressol Municipal (EBM)

- Dades de preinscripció curs 2018-2019.

Escola d’Educació Infantil i Primària

- Dades de preinscripció curs 2017-2018. En el moment de la redacció
d’aquest document, no estan disponibles les dades del curs 20182019.
- Dades del departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

Espai Familiar

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Equip d’Assessorament en Llengua,
Interculturalitat i Cohesió social (ELIC)

Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ense¬nyament.

Equip d’Assessorament i orientació
Psicopedagògica (EAP)

Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ense¬nyament.

Institut d’Educació Secundària Obligatòria,
Post-Obligatòria i Cicles Formatius

- Dades de preinscripció curs 2017-2018. En el moment de la redacció
d’aquest document, no estan disponibles les dades del curs 20182019.
- Dades del departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona.

ESPORT
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Camp de futbol

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Centre Esportiu Municipal

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Complex Esportiu Municipal

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Espai esportiu urbà

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Pavelló poliesportiu

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura
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SALUT
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Centre d’Atenció Primària (CAP)

- Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.
- Decret 84/1995 de la Generalitat de Catalunya sobre les mesures per
a la reforma de l’atenció primà¬ria de salut a Catalunya.

Centre d’Atenció a la Drogodependència
(CAS)

- Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2017-2020.
- El Pla nacional de drogues, dependent del Ministeri de Sanitat i del
Departament de Salut de la Ge¬neralitat de Catalunya.

Centre de Salut Mental (CSMA, CSMIJ)

- Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022.
- Pla director de salut mental i addiccions 2017-2020.
- Pla de salut de Catalunya 2016-2020.

Centre d’Urgències d’Atenció Primària
(CUAP)*

Estàndard de cobertura fixat pel Consorci Sanitari de Barcelona.

Centre Jove d’Anticoncepció i Sexualitat
(CJAS)*

1 CJAS en tota la ciutat de Barcelona.

Hospitals, clíniques i centres sociosanitaris

- Pla de salut de Catalunya 2016-2020.

SEGURETAT I EMERGÈNCIES
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Comissaria Guàrdia Civil*

-No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Comissaria Guàrdia Urbana

- Decret 179/2015, de 4 d’agost.
- Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals.

Comissaria Mossos d’Esquadra*

- No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Tipologia

Fonts d’estàndars i criteris de cobertura

Aula ambiental*

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Hort urbà

No hi ha estàndards recollits en fonts documentals i/o normativa pel
que fa a la cobertura.

Punt verd

- Mapa de punts verds de Barcelona amb indicació d’horaris i ubicacions. http://ajuntament.barcelo-na.cat/ecologiaurbana/sites/default/
files/XarxaPuntsVerds.pdf

ÀMBITS

Balanç, anàlisi i
proposta

Àmbit

SALUT

CAP Vila de Gràcia-Cibeles
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Al límit o a les rodalies del districte
Centre d’Atenció Primària (CAP)

Horta-Guinardó: CAP Sanllehy i Sardenya al límit fronterer
entre el districte Gràcia i el d’Horta-Guinardó però sense
donar servei al districte de Gràcia.

Hospitals, clíniques i centres
sociosanitaris

Horta-Guinardó: Hospital de Sant Pau i Hospital de la Vall
d’Hebron.
Sarrià-Sant Gervasi: Centre sociosanitari Dolors Aleu
(concertat).

En l’àmbit de salut, s’han considerat a la taula un total de 20 equipaments diferents. Hi destaquen 4 CAPs, 4
hospitals i 1 parc sociosanitari. Els equipaments i serveis que s’emmarquen dins d’aquest àmbit donen servei
a tota la població del districte de Gràcia amb l’excepció d’algunes tipologies concretes que van dirigides a un
grup d’edat determinat.
Els Centres d’Atenció Primària (CAP) són el primer nivell d’accés presencial del ciutadà a l’assistència sanitària.
A la ciutat de Barcelona, els CAP depenen del Consorci Sanitari de Barcelona. Tot i així, la seva gestió pot ser
de l’Institut Català de Salut (ICS), d’una Entitat de Base Associativa (EBA) o, en el cas del CAP Larrard, del Parc
Sanitari Pere Virgili (gestió que es farà efectiva en un futur proper).
Al districte de Gràcia hi ha 2 CAPs gestionats per l’ICS, un que és un EBA (CAP Vallcarca) i el CAP Larrard que,
com ja s’ha mencionat anteriorment, entrarà dins del marc de gestió del Parc Sanitari Pere Virgili.
Els Centres d’Atenció Primària de salut s’organitzen en el territori a través de les Àrees Bàsiques de Salut (ABS)1..
Aquesta demarcació geogràfica està limitada pel nombre d’habitants i no té perquè coincidir amb els límits
territorials de barris i districte. Per cada ABS hi ha d’haver assignat un Centre d’Atenció Primària amb un Equip
d’Atenció Primària (EAP)2.
En el districte, la relació entre ABS i CAPs és la següent:

01

CAP Larrard: dóna cobertura sanitària a dues
ABS. A l’Àrea del barri de La Salut, la de la Vila
de Gràcia nord i a una part de Gràcia Nova. En
el mateix CAP Larrard hi ha un EAP per a cada
una de les ABS (6-C i 6-E). El CAP Larrard té
una població assignada de 44.219 persones
(20.915 de l’ABS 6-C i 23.304 de la 6-E).

02

CAP Vallcarca: dóna cobertura sanitària a
l’ABS que correspon a la major part del barri
de Vallcarca i els Penitents i a la població del
Coll. També a part del districte de Sarrià-Sant
Gervasi amb un altre EAP. Té 21.283 persones
assignades de Vallcarca i els Penitents.

1 Una Àrea Bàsica de Salut abasteix entre 5.000 i 25.000 habitants, en ciutats, aquest nombre pot ascendir fins els 40.000 habitants.
2 Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya.
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03

CAP Pare Claret: dóna cobertura a l’Àrea
Bàsica de Salut que emmarca gran part
del barri del Camp d’en Grassot i Gràcia

04

CAP Vila de Gràcia-Cibeles: dóna
servei a gran part de la Vila de Gràcia.
Aquest CAP es va inagurar el març de

Nova. Té una població assignada de

2017. Té una població assignada de

30.073 persones.

25.767 persones.

Al districte de Gràcia el CAP Larrard dóna cobertura

El districte compta amb un Centre d’Urgències

a dues Àrees Bàsiques de Salut. Tanmateix, aquest

d’Atenció Primària (CUAP). Es compleix la ràtio dels

CAP compta amb dos Equips d’Atenció Primària, un

altres districtes de la ciutat de Barcelona d’un CUAP

per cada una de les ABS. Amb caràcter general, la

per districte. Actualment està situat a l’Hospital

normativa defineix 1 CAP per cada ABS. Malgrat això,

de l’Esperança i no obre les 24 hores, però aques-

contempla que quan les circumstàncies ho requereix-

ta circumstància canviarà quan es traslladi al CAP

in en podran coexistir 2 o més. Aquesta circumstància
es dóna en diversos CAPs de la ciutat de Barcelona i

Larrard on les obres d’adequació estan en procés de
finalització.

a altres zones urbanes en les quals la densitat de po-

Pel que fa a l’assistència hospitalària, hi ha l’Hos-

blació és molt elevada.
El districte de Gràcia té en el seu límit fronterer el
CAP Sanllehy i el CAP Sardenya. Ambdós Centres
d’Atenció Primària estan adscrits a les ABS del districte d’Horta-Guinardó i, per tant, queden dins de
l’àrea d’influència de Gràcia tot i no abastir la població
de Gràcia.

pital de l’Esperança que actualment forma part
del Parc Sanitari Mar i dóna cobertura majoritàriament a usuaris de la Barcelona litoral. També té una
oferta sanitària privada àmplia on destaquen l’Hospital Quiró i l’Hospital Delfos. Els hospitals públics
de referència per la població de Gràcia es troben a
Horta-Guinardó: l’Hospital de la Vall d’Hebron, en el
nord del districte (pròxim als barris de Vallcarca i els
Penitents i el Coll) i l’Hospital de la Santa Creu i Sant
Pau ubicat en el sud (proper als barris del Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova i la Vila de Gràcia).
En el cas dels centres sociosanitaris, Gràcia és
l’únic districte de Barcelona amb un parc sanitari de
titularitat pública que l’ha convertit en un referent sociosanitari a la ciutat de Barcelona.
Pel que fa als centres de salut mental, té un CSMA,
un CSMIJ (especialitzat en infants i adolescents fins
als 18 anys), un CAS i un hospital de dia de salut
mental. Des de l’Àrea de Salut de l’Ajuntament de
Barcelona es planteja la necessitat a futur d’ampliar
els serveis de salut mental (CAS, CSMA, CSMIJ), ja
que els espais actuals es consideren insuficients per
abastir a la població usuària de Gràcia.
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El districte no té constància de demandes

Cibeles que es va inaugurar el març de l’any 2017

ciutadanes actuals en l’àmbit de la salut a part de

i les obres de condicionament del CAP Larrard per

les ja recollides en el PAD 2016-2019 . En aquest,

acollir el CUAP de Gràcia amb atenció de serveis

es contemplava l’obertura del CAP Vila de Gràcia-

d’urgències les 24 hores (obertura imminent).

CONCLUSIONS
•• 5 Àrees Basiques de Salut – 4 Centres d’Atenció Primària – 5 Equips d’Atenció
Primària. El CAP Larrard absorbeix la població de dues Àrees Bàsiques de
Salut, aquesta circumstància es troba en altres CAPs de Barcelona.
•• Ampliació dels espais dels serveis de salut mental (CAS, CSMA i CSMIJ) que
actualment resulten insuficients.

Àmbit

ATENCIÓ I
INCLUSIÓ SOCIAL

Centre de Serveis Socials del
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

40

Pla d’Equipaments GRÀCIA 2019-2025

Al límit o a les rodalies del districte
Centre de dia

Sarrià-Sant Gervasi: centre de dia (privat-tercer sector), esmentat en el recompte ja que es troba en el límit fronterer
del districte i a Gràcia no hi ha cap centre de dia.

Centre dia per a gent gran

Horta-Guinardó: centre de dia Vibentia Mullerat (centre
col·laborador)

Residència per a gent gran

Sarrià-Sant Gervasi: residència Vibentia Mullerat (centre
col·laborador) amb 17 places públiques

En l’àmbit de l’atenció i inclusió social, s’han comptabilitzat a la taula un total de 52 equipaments i serveis.
Destaquen 17 residències per a gent gran, 4 centres de dia per a gent gran, 3 Centres de Serveis Socials, 2 edificis d’habitatges dotacionals més uns altres 2 equipaments/serveis previstos.
Els centres de dia per a gent gran s’adrecen a les per-

és de titularitat pública i que depèn directament de

sones de 65 anys i més en situació de dependència

la Generalitat, els altres 3 són centres col·laboradors

que necessiten organització, supervisió i assistèn-

i només tenen algunes places públiques.

cia en les activitats de la vida diària. En el districte

Segons es recull en el Pla Estratègic de Serveis

de Gràcia hi ha un centre de dia per a gent gran que

Socials de Catalunya 2010-20133, l’objectiu de co-

3 Prorrogat mitjançant l’Acord GOV/93/2014 fins a l’aprovació del II Pla estratègic de serveis socials
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bertura pública de Centre de Dia per a Gent Gran

Pel que fa a les residències per a gent gran, el dis-

es fixa en el 0,73% de les persones majors de 65

tricte disposa d’una residència pública gestionada

anys. En el districte de Gràcia, l’any 2017 hi havia

directament per la Generalitat (Residència assistida

26.430 persones dins d’aquest grup d’edat i un to-

Gràcia), 12 centres col·laboradors i 4 concertats.

tal de 32 places públiques de centre de dia, com

En el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya

es pot veure en la taula de continuació. La ràtio de

2010-2013 també es fixa un objectiu de cobertura

cobertura pública de centre de dia a Gràcia és del

pública de residències per a gent gran que és del

0,12%, lluny de l’objectiu fixat en el pla estratègic de

2,70% de les persones majors de 65 anys. Al districte

serveis socials de Catalunya. Tot i això, s’ha de tenir

de Gràcia aquesta ràtio és del 2,22%. En la següent

en compte que aquesta ràtio està pensada per a la

taula es recullen les places públiques i les persones

totalitat de Catalunya i no per un districte en concret

en llista d’espera del districte de Gràcia.

de Barcelona.
Les places públiques i les persones en llista d’espera
en cada un dels diferents centres de dia de Gràcia són
les següents:
Nom del
centre

Places
Públiques

Persones en
llista d’espera

Gràcia (Siracusa)

14

29

La Salud

5

0

Salus Gràcia

12

1

Meran Lesseps

1

0

Nom del
centre

Places
Públiques

Persones en
llista d’espera

Assistida Gràcia

66

120

Merán Lesseps

52

17

Verdi

29

7

Virreina

18

7

Salus Gràcia

34

70

9

21

Refugi d’Obreres

30

129

Hogar La Salud

32

18

Regina SAR

82

178

Els Jardins de
Barcelona

11

7

Adegius

38

2

Verge de Lourdes

21

20

Francisco Darder

20

33

Nogués

21

10

3ª Edat Bon
Repòs

65

74

SAR La Salut

31

101

Jubany

29

35

588

849

Geriàtrica Verdi

El centre de dia de Siracusa, l’únic de titularitat pública en el districte, té 14 places i 29 persones en llista
d’espera. D’aquestes dades es desprèn una necessitat evident de cobertura per la població del districte.
El perfil d’usuari al que un centre de dia dóna servei
requereix de l’element de proximitat per facilitar la
conciliació de les persones cuidadores i de les dificultats de mobilitat dels propis usuaris, en alguns
casos.
La demanda d’un nou centre de dia públic per a gent
gran és una demanda ciutadana històrica recollida
en els diversos òrgans participatius del districte de
manera reiterada. Aquest fet evidencia la necessitat
existent i la manca de recursos públics per cobrir-la.

TOTAL
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El nombre de places públiques de l’única residència

gent gran en els pròxims anys a nivell de ciutat, a

de Gràcia gestionada directament per la Generalitat

més a més es proposa estudiar altres alternatives

és de 66 i la llista d’espera que té és de 120 per-

que complementin la resposta d’aquestes necessi-

sones. També hi ha llistes d’espera en totes les

tats. Els habitatges dotacionals amb serveis per a la

altres residències.

gent gran o els apartaments tutelats, de competèn-

D’acord amb les llistes d’espera es conclou que el

cia municipal, podrien ser opcions a contemplar.

districte no està cobert en matèria de residències
per a gent gran, tot i que hem de tenir en compte que

El districte de Gràcia compta amb 3 Centres de

les persones en llista d’espera no són exclusivament

Serveis Socials. El Centre de Serveis Socials de La

de Gràcia sinó de tota la ciutat o altres poblacions.

Salut- El Coll- Vallcarca i els Penitents i el de Camp

Segons l’Informe d’Atenció Residencial de juliol de

d’En Grassot i Gràcia Nova s’han traslladat i posat

2018 de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de

en funcionament recentment tal com es contempla

Barcelona, Gràcia és el tercer districte amb major

en el PAD 2016-2019.

concentració de sol·licituds per residència. Cal tenir

Pel que fa als equipaments i serveis destinats a les

en compte que la necessitat de residències per a

persones amb discapacitat i/o malalties mentals cal

gent gran coincideix amb les demandes ciutadanes

destacar que bona part de l’oferta, especialment la

recollides tant en els consells de barri com en au-

de centres residencials per a persones amb disca-

diència pública.

pacitat i/o malalties mentals, prové del tercer sector
(fundacions i altres organitzacions especialitzades

Tant els centres de dia com les residències per a

en salut mental).

gent gran són competència de la Generalitat amb
qui cal treballar de manera conjunta per tal que in-

Un dels serveis que es pretén potenciar a escala de

clogui aquests equipaments en la seva planificació.

ciutat és el Servei d’Àpats en companyia. A Gràcia

Tenint en compte les dades d’envelliment de la po-

està previst incorporar-ne un de nou al futur espai

blació de Gràcia i la previsió d’un increment de la

Quiró.

CONCLUSIONS
••

Necessitat de residències per a gent gran (competència de la Generalitat).

•• Necessitat de residències per a gent gran (competència de la Generalitat).
•• Considerar alternatives de competència municipal com els habitatges dotacionals amb serveis per a la gent gran i/o els apartaments tutelats.

Àmbit

EDUCACIÓ

Centre de Serveis Socials del
Camp d’en
Grassot
Gràcia
Escola
Turó idel
CargolNova
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Al límit o a les rodalies del districte
Centre d’ensenyament de règim
especial: idiomes i artístics

Escola Oficial d’Idiomes Sarrià-Sant Gervasi (pública)

Centre per adults

Centre de Formació d’Adults Rius i Taulet (pública)

Escola Bressol Municipal (EBM)

Sarrià-Sant Gervasi: EBM Tramvia Blau i EBM El Putxet. Eixample:
EBM Casa dels Nens.

Escola Infantil i Primària

Eixample: Escola Fructuós Gelabert (pública). Horta-Guinardó:
Escola Virolai (edifici de primària, concertada). Escola Jovellanos
(pública)

Instituts d’educació secundària i
Cicles Formatius

Titularitat pública:
Eixample: Institut Príncep de Girona (té 3 escoles de Gràcia
adscrites). Horta-Guinardó: Institut Vall d’Hebron (té adscrites 2
escoles de Gràcia), Institut Anna Gironella de Mundet (té adscrites
2 escoles de Gràcia), Institut Narcís Monturiol (té adscrites 2 escoles de Gràcia). Sarrià-Sant Gervasi: Institut Menéndez y Pelayo
(té adscrites 7 escoles de Gràcia), Institut Montserrat (té adscrites 3
escoles de Gràcia)
Titularitat concertada:
Horta-Guinardó: Escola Gravi i Escola Virolai

En l’àmbit de l’educació, s’han comptabilitzat en la taula un total de 59 equipaments. Les tipologies on
s’emmarquen els diferents equipaments i serveis recollits van adreçades a diferents grups d’edat de la població. Aquesta segmentació de l’oferta educativa per edats és la base de l’organització per etapes del sistema
educatiu català i es divideix en les següents tipologies contemplades en la taula: Escoles Bressols Municipals
(EBM) que se’n compten 9, escoles d’Educació Infantil i Primària que n’hi ha 27, Instituts d’Educació Secundària
Obligatòria que se’n comptabilitzen 13, Cicles Formatius (2) i centres per adults.
Les Escoles Bressols Municipals (EBM) són de

El districte de Gràcia té 9 EBM una de les quals4 es

titularitat municipal i són gestionades per l’Institut

troba al límit fronterer del districte però dóna servei

Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB).

als infants d’aquest.

El

procés de preinscripció i matriculació a les escoles

En el barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova no

bressol és un procés públic regulat pel Departament

hi ha cap EBM tot i que hi ha escoles bressol dels

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el

barris fronterers dins i fora del districte en la seva

Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).

àrea d’influència.

4 EBM Gat Negre
5 Resolució de l’Acord del Consell de Direcció del Consorci d’Educació de Barcelona de 23 de març de 2017 (DOGC núm.7343, de 4.4.2017)
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L’àrea d’influència de les escoles bressol i llars
d’infants de titularitat pública de Barcelona és el
districte municipal on aquesta està ubicada, llevat
d’alguns centres que tenen una àrea d’influència

761 places públiques

a les EBM del districte

específica. És el cas de les EBM que es recullen en
la taula “Equipaments educatius de l’àrea d’influència
fora del districte”. El mateix passa amb algunes EBM
situades dins de Gràcia però que també formen part
de l’àrea d’influència d’altres districtes fronterers2

Gràcia representa el

9,1%

del total de places d’EBM

i que, per tant, en el procés de preinscripció, reben

de Barcelona

sol·licituds d’infants que viuen fora de Gràcia.
El districte de Gràcia té un total de 761 places a les
9 Escoles Bressols Municipals que té. Barcelona

El districte de Gràcia té 15 escoles d’educació

compta amb 100 escoles i un total de 8.323 plac-

infantil i primària públiques i 12 de concertades. Tot i

es. Així doncs, Gràcia representa el 9,1% del total de

això, també s’han recollit tres escoles de fora del dis-

places públiques de la ciutat.

tricte que es troben dins de la seva àrea d’influència.

Per tal d’analitzar la cobertura de les necessitats

Les escoles d’infantil i primària del districte es poden

per aquesta tipologia s’ha tingut en compte l’ofer-

dividir en dues zones: la zona de La Salut-Vallcarca

ta de places i el total de sol·licituds rebudes per les

i els Penitents i El Coll i la zona de la Vila de Gràcia

EBM del districte durant el procés de preinscripció

i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. Per fer l’anàli-

del curs escolar 2018-2019. En aquest curs s’han

si de necessitats en aquests cicles educatius s’han

fet 784 sol·licituds a escoles bressols municipals

agafat com a referència les dades de preinscripció a

de Gràcia de les quals només se n’han pogut assig-

P3 pel curs 2018-2019 proporcionades pel Consorci

nar 374 (places disponibles). En total, la demanda

d’Educació de Barcelona.

no atesa per les Escoles Bressols Municipals del

El nombre total de places públiques ofertes per

districte supera el 47%.

aquest curs és de 524 i el de sol·licituds en primera

Les demandes ciutadanes per a la creació de noves

opció de 586. Per tant, des d’una perspectiva glob-

escoles bressols municipals han estat recollides,

al la demanda supera l’oferta. En les escoles de la

principalment, en els barris del Camp d’En Grassot

zona de la Vila de Gràcia i el Camp d’en Grassot i

i Gràcia Nova i de la Vila de Gràcia.

Gràcia nova la demanda no atesa en primera opció

Per aquest Pla d’Equipaments fins al 2025 es preveu

és més elevada que en el cas de les escoles situ-

un increment del 30% sobre les 9 Escoles Bressols

ades a la zona de La Salut- Vallcarca i els Penitents

ja existents. Aquest percentatge es tradueix en

i El Coll. Mentre que en aquesta última zona l’oferta

un objectiu de 3 noves EBM que ajudin a millorar

ha estat de 200 places i hi ha hagut 202 sol·licituds,

la insuficient cobertura i a reduir la demanda no

a la zona sud del districte un 15,7% de la demanda

atesa.

no ha pogut ser assignada en l’opció escollida. Tot
i que en cap de les dues zones han quedat vacants

Pel que fa a les escoles d’Educació Infantil i Primària

disponibles, es detecta una necessitat de cobertura

en la taula recompte s’han tingut en compte tant les

educativa en el segon cicle d’infantil i primària en la

públiques gestionades pel Consorci d’Educació de

zona de la Vila de Gràcia i del Camp d’en Grassot i

Barcelona com les concertades.

Gràcia Nova on seria necessària una nova escola.
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de

la

tipologia

d’Educació

Secundària

Obligatòria, Post-Obligatòria i Cicles Formatius
es recullen en la taula els instituts públics i centres d’educació secundària concertats i els centres
de cicles formatius. Dins dels límits territorials
del districte hi ha un total de 3 instituts públics i
l’IES Vallcarca previst en el barri de Vallcarca i els
Penitents i 9 centres concertats. També es troba l’Institut Josep Serrat i Bonastre contemplat en la taula
recompte pel barri de Vallcarca i els Penitents. Tot i
que aquest institut no entra dins dels límits territorials del districte es considera com a propi al tenir
una majoria d’alumnes escolaritzats de Gràcia. Els
barris del Coll i de La Salut són els dos barris del districte que no tenen un institut públic tot i que sí que
se’n troben en el seu radi d’influència. Tal com es
contempla a la taula “Equipaments educatius de l’àrea
d’influència fora del districte”, hi ha instituts públics
dels districtes de l’Eixample, Horta-Guinardó i SarriàSant Gervasi que tenen adscrites escoles d’infantil i
primària de Gràcia6. Per tant, hi ha alumnes que han
cursat l’educació infantil i primària al districte que
fan la secundària fora d’aquest, a l’institut al qual
està adscrita la seva escola.
Per fer l’anàlisi de les necessitats de cobertura del

a la zona de La Salut, El Coll i Vallcarca i els Penitents
i absorbir la demanda que ara absorbeixen aquells
instituts de l’àrea d’influència que hi tenen escoles
d’infantil i primària de Gràcia adscrites.
En el PAD també es recull la construcció d’un institut
a la Vila de Gràcia i es té la constància d’aquesta
demanda en els consells de barri de la Vila. A més, si
s’amplia l’oferta educativa en etapes anteriors, s’ha
de preveure com a necessitat futura.
Unes altres dades importants a tenir en compte
són les de l’èxode escolar. En el curs 2017-2018,
aproximadament un 60% dels alumnes d’entre 3 i 16
anys que viuen en el districte estan escolaritzats en
aquest. La mitjana de Barcelona és del 74%, catorze
punts percentuals per sobre. Pel que fa al percentatge d’alumnes que estan escolaritzats fora del
districte on viuen, a Gràcia és del 39,2% mentre que
la mitjana de Barcelona es troba al voltant del 24%.
Aquestes dades no estan segregades i per tant,
no es poden estudiar per cicles educatius (infantil
i primària o secundària). Cal recordar que hi ha
moltes escoles d’Infantil i Primària del districte que
estan adscrites a Instituts de districtes fronterers i
que això fa que molts dels alumnes acabin estudiant
la secundària fora de Gràcia.

cicle d’educació secundària s’utilitzaran les dades
d’oferta i demanda de 1r d’ESO pel curs 20182019 proporcionades pel Consorci d’Educació de
Barcelona.
L’oferta dels instituts del districte absorbeix el 100%
de les sol·licituds de preinscripció en primera opció.
No obstant això, s’ha de tenir en compte que molts
dels instituts que es troben a les rodalies del districte tenen escolaritzats alumnes de Gràcia.
Una de les demandes històriques que es recullen
en matèria d’educació secundària en el barri de

Aproximadament el

60%

dels alumnes d’entre 3 i 16 anys
que viuen a Gràcia estan
escolaritzats al mateix districte

Vallcarca i els Penitents és l’IES Vallcarca que es
recull en el PAD 2015-2019. Amb la construcció de
l’Institut Vallcarca, es pretén donar cobertura directa
6 Preinscripció curs 2018-2019. Adscripcions d’educació primària a educació secundària obligatòria.
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En relació als cicles formatius, cal destacar que

Pedagògics (CRP). També disposa d’un Centre de

no hi ha oferta pública d’aquesta tipologia en els

Normalització Lingüística compartit amb el districte

instituts del districte. Així doncs, aquesta opció edu-

de Sarrià-Sant Gervasi.

cativa només es pot cursar a Gràcia en els 2 centres
concertats que hi ha: Centre Politècnic Villar i Solc

Una de les línies estratègiques de futur de

Nou. Dels instituts de fora del districte però que

l’Ajuntament de Barcelona és l’ampliació de la xarxa

tenen escoles d’infantil i primària adscrites n’hi ha

d’espais familiars habilitats dins de les Escoles

dos que ofereixen cicles formatius: Institut Vall d’He-

Bressols Municipals. S’aposta per a la construcció

bron i Institut Anna Gironella de Mundet

d’espais d’aquest tipus en les noves EBM que facilitin la relació entre les famílies i afavoreixin les

Pel que fa als centres per a l’atenció d’alumnat

relacions d’ajuda i solidaritat entre elles.

amb necessitats educatives especials, el districte
de Gràcia compta amb 3 centres concertats dins

Les Escoles de Música Municipals també s’emmar-

d’aquesta tipologia: l’escola bressol Nexe, l’esco-

quen dins de l’àmbit d’educació però no apareixen a

la Lexia que ofereix primària i ESO i l’escola Vida

la taula perquè no n’hi ha cap al districte. No obstant,

Montserrat també d’ESO.

s’han registrat demandes d’una Escola de Música
Municipal a Gràcia. La distribució territorial d’aquest
serveis

tipus d’escola és molt desigual a Barcelona (totes

educatius, ja que compta amb un Equip d’Asses-

es troben a la dreta de la ciutat). Per aquest motiu,

sorament i orientació Psicopedagògica (EAP), un

des de l’Ajuntament de Barcelona es vol començar a

Equip d’Assessorament en Llengua, Interculturalitat

pensar i plantejar un nou model de centre de creació

i Cohesió social (ELIC) i un Centre de Recursos

artística.

El

districte

està

cobert

respecte

a

CONCLUSIONS
•• 3 Escoles Bressols Municipals. La demanda no atesa supera el 47%.
•• Nova escola d’Infantil i Primària a la zona del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i
la Vila de Gràcia.
••L’Institut Vallcarca és una demanda històrica que donarà cobertura d’educació
secundària a la zona de La Salut, El Coll i Vallcarca i els Penitents.
••Institut a la Vila de Gràcia. Actualment no es detecta una mancança a la zona
però hi ha demandes i si s’amplia l’oferta en etapes educatives anteriors s’ha de
preveure com a necessitat futura.
••En els nous instituts i en els existents plantejar-se l’oferta de cicles formatius ja
que no hi ha cobertura pública per aquesta tipologia.
••Espais familiars habilitats en les noves EBM.
••Demandes d’una Escola Municipal de Música. Aquest tipus d’escola es
reparteixen de manera molt desigual en el territori (totes a la dreta de la ciutat). L’Ajuntament de Barcelona es planteja un nou model de centre de creació
artística.

Àmbit

CICLES DE VIDA

Maqueta de Can Carol
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El districte de Gràcia compta amb 1 casal de barri públic i 3 que estan previstos, 2 casals joves, 7 casals i espais
de gent gran de titularitat pública i 1 previst, 2 casals infantils i ludoteques i 1 espai jove més dos de previstos.
Els casals de barri es consideren un equipament

del tercer sector que teixeix una xarxa associativa

de proximitat. Segons es recull en el Pla Estratègic

molt potent. En aquesta xarxa hi participen un gran

de Casals de Barri 2015-2018 de l’Ajuntament de

nombre d’entitats culturals populars que promouen

Barcelona, n’hauria d’haver-hi un per barri en cas

activitats i serveis molt semblants als oferts per un

de no tenir a prop (a uns 500 metres) suficients

casal de barri o centre cívic. Un exemple clar d’això

infraestructures per a la promoció social de caràcter

és el centre cultural La Violeta. No obstant això, es

intergeneracional (Centre Cívic). A Gràcia hi ha el

recull una demanda en una audiència pública l’any

casal de barri Cardener a La Salut. Actualment, és

2017 de la construcció d’un casal de barri a la Vila

l’únic casal de barri de titularitat pública que hi ha en

de Gràcia.

el districte.
En el mateix barri hi ha el casal La Miranda que és

El planejament dels nous equipaments juvenils

d’una associació privada i, està previst un nou casal

s’ha fet a partir dels criteris definits en el Pla

de barri a l’espai Quiró. També n’hi ha previstos 2

d’Equipaments Juvenils 2008-2015. Actualment s’es-

altres en el barri de Vallcarca i els Penitents: Can

tà elaborant un nou Pla d’equipaments juvenils 2018

Carol i la Casa Canals-Junyer. Aquests dos casals

– 2028.

estaran molt a prop geogràficament l’un de l’altre.

La població destinatària dels casals joves són els

Per això, es pretén que ofereixin una programació

joves dels 12 als 29 anys i hi ha d’haver un casal de

complementaria entre ells i que tingui en compte

joves per a cada barri, o conjunt de barris, amb més

també, els serveis del Centre Cívic del Coll.

Els

de 10.000 joves compresos entre aquestes edats. Si

barris que compten amb un centre cívic són El Coll

tenim en compte els criteris actuals, cap dels barris

i El Camp d’En Grassot i Gràcia Nova i per tant, tot

de Gràcia compta amb més de 10.000 joves. El que

i no comptar amb un casal de barri, el centre cívic

més s’hi apropa és la Vila de Gràcia, ja que aquest

dóna cobertura en aquest sentit. L’únic barri que

barri compta amb una densitat de la població molt

no té ni centre cívic ni casal de barri és la Vila de

més elevada que la resta però tot i així no arriba a

Gràcia. Aquest barri compta amb una àmplia oferta

la xifra. Actualment a Gràcia hi ha el casal de joves
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del Coll i el casal Tres Lliris a la Vila de Gràcia. Els

Aquesta ràtio s’adaptarà en funció de:

barris del Camp d’En Grassot i Gràcia Nova i el de
Vallcarca i els Penitents no tenen casal de joves. El
casal de joves del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova
es recull en el PAD 2015-2019 i actualment, està
pendent una modificació de planejament per a la
construcció d’aquest casal.

Es recullen diverses

demandes històriques dels veïns i veïnes del Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova pel casal de joves però no
se’n recull cap en el barri de Vallcarca i els Penitents.
Pel que fa a l’espai jove el Pla d’Equipaments
Juvenils de Barcelona 2008-2015 constata que la
població destinatària d’aquest tipus d’equipament
són els joves de 12 als 29 anys i que hi ha d’haver
un espai jove per a cada districte. A Gràcia aquesta
ràtio queda coberta amb l’espai jove la Fontana. Es
recull també la sala d’adolescents de La Sedeta que
és un espai per als joves de 12 a 16 anys dins del
Centre Cívic La Sedeta.
No obstant això, cal remarcar que l’exposat anteriorment eés susceptible a ser modificat quan es
publiqui el nou Pla d’Equipaments Juvenils 2018-2028.
Les modificacions poden ser tant de criteris i estàndards establerts com de canvis a la nomenclatura
de les tipologies. De fet, el districte té constància que
els nous casals de joves passaran a anomenar-se
espais de joves. És per això, que l’equipament juvenil previst a l’espai Quiró i el de Camp d’en Grassot
i Gràcia Nova s’emmarcarà dins de la tipologia d’espais joves.

••L’extensió territorial del barri.
••L’orografia, accessibilitat i connectivitat.
••La resta d’oferta d’equipaments infantils dels
barris (centres oberts municipals o de la xarxa).
••Les necessitats socials de la comunitat.
••El nombre de nens i nenes entre els 4 i 12 anys
que tingui el barri.
El districte de Gràcia té 2 casals infantils de titularitat pública: el casal infantil El Coll situat dins del
Centre Cívic del Coll i el casal infantil de La Sedeta al
Centre Cívic de La Sedeta. S’ha de tenir en compte
que a la Vila de Gràcia hi ha una gran oferta privada
d’esplais i agrupaments escoltes que són de
rellevància històrica pel barri. A La Salut també hi ha
l’Agrupament Escolta Roland Phillips. No s’ha recollit una demanda d’aquest tipus d’equipament.
Tot i que el districte compta amb només 2 casals
infantils, de cara al 2025 es proposa potenciar la
promoció dels infants cap a altres models com la
dinamització a l’espai públic, els patis oberts o la
cessió d’espais familiars, entre d’altres.
Els casals i espais de gent gran s’adrecen a persones majors de 60 anys. No existeix cap referència
legal respecte al nivell de cobertura de serveis
de promoció social per habitant. L’únic document oficial on s’estableixen uns criteris és el Plan

En la tipologia dels casals infantils i ludoteques es

gerontològic (1993) de l’IMSERSO que també es re-

té compte com a marc normatiu el document Casals

cullen en el Pla de Millora dels Casals i Espais de

i Ludoteques Infantils, Criteris Generals del Model

Gent Gran Municipals (2007) de l’Ajuntament de

Municipi que es va aprovar com a mesura de govern

Barcelona. En aquests es fixa el següent:

el 30 de novembre de 2010.
Tenint en compte que l’abast territorial dels casals
és el barri principalment (un 90% dels infants dels
equipaments de lleure infantils són del barri), s’entén
que l’estàndard en termes generals seria d’un equipament infantil per cada barri.

••Una cobertura mínima d’un casal o espai per
una població de 20.000 habitants majors de 65
anys.
••Una cobertura màxima d’un casal o espai per
cada 2.500 habitants majors de 65 anys.
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Tenint en compte el nombre de gent gran en els 5

replantejar el model de casal d’avis i espai de gent

barris del districte tots menys el barri del Coll (1.515

gran per tal que aquests s’adaptin a les necessitats

persones de 65 anys i més) haurien de tenir un casal

de les persones grans, ja que aquestes cada cop

de gent gran. El districte de Gràcia té un casal o un

tenen edats més diverses i arriben a la vellesa amb

espai per a gent gran per a cada barri inclús més

un nivell alt de dinamisme.

d’un en el barri de la Vila de Gràcia i a la Salut on
n’està previst un més a l’espai Quiró.

També està previst en el transcurs d’aquest mandat,

En clau de futur i per qüestions demogràfiques (el-

la posada en funcionament del’espai Henkel que fun-

evat i continu envelliment de la població) caldria

cionarà com una antena del Centre Cívic la Sedeta.

CONCLUSIONS
••

Priorització d’aquest àmbit en el mandat actual. Estan en curs diversos equipaments que són demandes històriques de Gràcia: Can Carol, Casa Canals
i Junyer, Espai Quiró, Casal de joves de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i
espai Henkel.

••

Replantejament del model d’equipament pels casals d’avis i espais per a
gent gran en base a les necessitats futures d’una població cada cop més
envellida però també dinàmica.

Àmbit

CULTURA

Centre Cívic El Coll-La Bruguera
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Al límit o a les rodalies del districte
Horta-Guinardó: Biblioteca Mercè Rodoreda
Eixample: Biblioteca Sagrada Família- Josep M. Ainaud de
Lasarte

Biblioteques

En el districte de Gràcia hi ha un total de 27 equipaments culturals entre els quals es troba 1 arxiu municipal, 3
biblioteques i 2 centres cívics. Cal destacar que el districte té una oferta privada cultural molt important i àmplia
que sempre ha estat una de les característiques més representatives de Gràcia, especialment, del barri de la
Vila de Gràcia on es concentren la majoria d’equipaments culturals.

Les biblioteques del districte formen part de la xarxa

normativa, aquesta dóna cobertura a tota la població

de biblioteques de Barcelona. Segons el document

de Gràcia, ja que el districte té 121.566 habitants i una

Biblioteques de Barcelona: 10 anys +. Nous reptes,

biblioteca d’aquestes característiques dóna servei

noves oportunitats (2011), la proximitat és un dels

a una població de fins a 150.000 habitants. Les al-

valors de les biblioteques. Qualsevol ciutadà ha de

tres dues biblioteques de Gràcia són la de la Vila de

disposar d’una biblioteca a uns 20 minuts caminant

Gràcia i la de Vallcarca-Penitents M.Antonieta Clot.

des del seu domicili (aproximadament 800 metres).

Ambdues són biblioteques de proximitat i compleix-

Els estàndards proposats per l’Assemblea de l’Asso-

en amb els estàndards de superfície que es recullen

ciació Internacional de Biblioteques Metropolitanes

en la normativa,

(INTAMEL) recollits en el pla de biblioteques de

En el document Biblioteques de Barcelona: 10 anys +.

Barcelona 1998-2010 i en

el Mapa de Lectura

Nous reptes, noves oportunitats (2011) es parla de la

Pública de Catalunya (actualitzat per última vegada

construcció d’una nova biblioteca de proximitat en

l’any 2014) són:

el districte de Gràcia que doni cobertura a la zona
nord del Camp d’en Grassot i La Salut i que, a dia

•

Per les Biblioteques de Proximitat de les

d’avui, no està contemplada. En els plans de futur

xarxes urbanes: les biblioteques de proxim-

2010-2020 del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova es

itat de la ciutat donen servei a una població

recull la demanda d’aquesta biblioteca per part dels

de 10.000-25.000 habitants, amb un servei

veïns i veïnes del barri.

de 30 a 40 hores d’obertura setmanal, i amb
una superfície útil de 1.600m2.

En el mapa de la pàgina següent es pot observar
que tenint en compte només les biblioteques del

•

Per les Biblioteques Centrals i les de

districte, una de nova seria necessària per complir

Districte: aquestes biblioteques donen servei

amb el radi de 800 metres estipulat. No obstant

a una població de 75.000-150.000 habitants,

això, també s’han de tenir en compte aquelles

amb un servei de 45 a 60 hores d’obertura

biblioteques de fora del districte el radi de les quals

setmanal i amb una superfície de 4.500m2.

abasteix part de la població de Gràcia. Aquestes
són la biblioteca Sagrada Família-Josep M. Ainaud

La biblioteca Jaume Fuster és una biblioteca de

Lasarte (Eixample) i la Guinardó-Mercè Rodoreda

districte i de ciutat que fa 5.636m2. Es tracta de la

(Horta-Guinardó) que donen una cobertura suficient

biblioteca més gran de Barcelona. Si es segueix la

a la zona esmentada anteriorment.
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molt important i tenen un gran pes històric en el
barri, és per això que fins al moment no s’ha cregut
necessària la construcció d’un centre cívic. Els dos
centres cívics de Gràcia es troben descentralitzats
fora de la Vila de Gràcia per donar cobertura a la
població dels altres barris. No obstant, recentment
s’han detectat demandes d’un centre cívic o casal
de barri a la Vila. Per aquesta demanda existent i per
la manca d’un centre cívic de titularitat pública a la
Vila, es creu necessari valorar un nou equipament
públic d’aquesta tipologia.
En la tipologia dels museus i espais patrimonials
Com ja s’ha comentat en l’àmbit de cicles de vida

no hi ha criteris reglats pel que fa als estàndards, a

dins de la tipologia de casals de barri, el districte de

més, l’abast és de ciutat o inclús nacional i/o inter-

Gràcia té 2 centres cívics: el centre cívic del Coll i el

nacional. Es té constància de la demanda d’ubicar

Centre Cívic La Sedeta. En comparació amb la resta

el museu del còmic a Gràcia. Tanmateix, aquest

de districtes de Barcelona, Gràcia és el districte amb

museu finalment es farà fora de Barcelona, a la

un menor nombre d’equipaments d’aquesta tipolo-

ciutat de Sant Cugat.

gia seguit per Ciutat Vella, les Corts i Nou Barris que
en tenen 4. El districte amb més centres cívics és

Es recull una demanda veïnal i de les entitats

Sarrià-Sant Gervasi amb una xifra de 9.

d’espai per la ubicació de la imatgeria festiva de

La Vila de Gràcia és un barri on les entitats del

Gràcia, l’actual és insuficient degut a l’increment de

tercer sector donen cobertura social pel que fa al

les figures. Es proposa replantejar espais per reubi-

desenvolupament artístic i comunitari del territori

car i donar cabuda a aquestes, però no es recull com

més proper. Aquestes entitats realitzen una tasca

a necessitat d’equipament pròpiament tipificat.

CONCLUSIONS
••

L’any 2011 es plantejava en un document de l’Ajuntament de Barcelona
una nova biblioteca al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. No obstant, amb
les biblioteques Mercè Rodoreda i Sagrada Família es dóna cobertura al
barri.

••

Es registren demandes d’un centre cívic/casal de barri a la Vila de Gràcia.
És l’únic barri sense un equipament d’aquesta tipologia de titularitat
pública. S’hauria de plantejar si es vol atendre a la demanda existent independentment de l’oferta privada del tercer sector o replantejar el model
existent.

Àmbit

ESPORTS

Can Toda

Al límit o a les rodalies del districte
Camp de futbol

Horta-Guinardó: camp de futbol el Carmel

Centre Esportiu Municipal

Sarrià-Sant Gervasi: CEM El Putxet
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El districte de Gràcia té un total de 22 equipaments esportius: 2 camps de futbol (l’Àliga i el Nou Sardenya), 4
Centres Esportius Municipals (Can Toda, Perill, Claror i Sardenya), 2 Complexos Esportius Municipals (club de
tenis La Salut i club de tenis Vall Parc), 13 espais esportius (pistes de petanca, taules de ping pong, pista de
bàsquet de Vallcarca, circuit de gimnàstica i llac del Parc de la Creueta del Coll) i 2 pavellons esportius (Josep
Comellas i Creueta del Coll).
En l’àmbit esportiu no s’han trobat estàndards i

El CEM més pròxim al barri és el CEM Putxet però

criteris sobre la població i territori d’abast d’aquest ti-

degut a les característiques orogràfiques del territori

pus d’equipament ni en el Pla Director d’Instal·lacions

no és de fàcil accés pels veïns i veïnes.

i Equipaments Esportius de Catalunya ni en el Pla
Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022.

En el barri de la Vila de Gràcia també es registren
diverses demandes tant pel que fa a la construcció

Actualment, l’Ajuntament de Barcelona està en

d’un nou Centre Esportiu Municipal com a la creació

el procés d’elaboració del Mapa d’Instal·lacions

de nous espais adequats a la pràctica esportiva. La

Esportives Municipals 2019-2035 que pretén fer una

Vila de Gràcia només té un CEM i un pavelló esportiu

diagnosi territorialitzada que inclogui una valoració

i és el barri amb una densitat de població més alta.

d’instal·lacions i un pla d’equipaments esportius.

No obstant això, s’ha de tenir en compte que el sòl

És per això, que en aquest àmbit només s’han ting-

disponible a la Vila de Gràcia és escàs. Per aquest

ut en compte les demandes ciutadanes a l’espera

motiu es contempla replantejar el model esportiu

del Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals 2019-

al districte per tal d’afavorir la creació d’espais per

2035.En el barri de Vallcarca i els Penitents hi ha una

a la pràctica de l’esport que no necessitin grans

demanda històrica d’un Centre Esportiu Municipal.

instal·lacions.

CONCLUSIONS
••

Necessitat d’un equipament esportiu generalista (Centre Esportiu
Municipal) en el barri de Vallcarca i els Penitents en base a les demandes
El Mapa d’Instal·lacions Esportives Municipals 2019-2035 està en procés
d’elaboració i en farà un diagnòstic més acurat.

••

Registrades demandes d’equipaments esportius a la Vila de Gràcia
(Centre esportiu Municipal i espais per a la pràctica de l’esport). No hi
ha estàndards ni criteris per aquesta tipologia. El Mapa d’Instal·lacions
Esportives Municipals 2019-2035 està en procés d’elaboració i en farà un
diagnòstic més acurat.

Àmbit

SOSTENIBILITAT I
MEDI AMBIENT

Aula ambiental Bosc Turull

En l’àmbit de sostenibilitat i medi ambient es recompten un total de 18 equipaments: 1 aula ambiental, 6 horts
urbans i 11 punts verds.
L’aula ambiental és un tipus d’equipament singular

ubicada en el barri de Vallcarca i els Penitents en el

que no segueix cap criteri ni estàndard establert. A la

districte. Actualment s’està treballant per a l’amplia-

ciutat de Barcelona només hi ha 4 aules ambientals:

ció d’aquesta Aula i està pendent l’inici de les obres.

l’aula ambiental de la Sagrada Família, l’aula ambien-

Gràcia compta amb 6 horts urbans tot i que no

tal de les Corts, l’espai lúdic ambiental Laludo-Parc

tots s’adeqüen a la descripció que l’Ajuntament de

de la Ciutadella i l’aula ambiental del Bosc Turull

Barcelona fa de la tipologia “hort urbà”.
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Aquest tipus d’equipaments són parcel·les que es

amb personal d’atenció al públic que un cop a la

cedeixen per sorteig i que estan adreçades a per-

setmana i durant unes hores el ciutadà pot trobar

sones de 65 anys o més i a persones i entitats ateses

en el punt en qüestió.

per l’Institut Municipal de Discapacitats. Només

No s’ha recollit cap demanda ciutadana relacionada

2 dels horts recollits en la taula s’emmarquen dins

amb els equipaments de l’àmbit de sostenibilitat i

d’aquests criteris. Es tracta de l’hort Turull i de l’hort

medi ambient.

de l’Avi. Gràcia compta amb 4 horts més que són

11

comunitaris, dos d’ells d’ús provisional.
Pel que fa als punts verds, el document Elements

punts verds

bàsics d’un barri (2008), hi ha d’haver un punt verd de
barri per cada 30.000 habitants.
El districte compta amb 11 punts verds. Gràcia té
1 punt verd de zona a Collserola i 3 punts verds de
barri ( 2 al barri de la Vila de Gràcia i 1 a Vallcarca i
els Penitents). El punt verd de barri de Vallcarca s’ha
obert recentment.
A més, hi ha 7 punts verds mòbils distribuïts en el
territori. El punt verd mòbil consisteix en un camió

1
3
7

punt verd de zona
punts verds de barri

punts verds mòbils

CONCLUSIONS
•• 5 Àrees Basiques de Salut – 4 Centres d’Atenció Primària – 5 Equips d’Atenció
Primària. El CAP Larrard absorbeix la població de dues Àrees Bàsiques de
Salut, aquesta circumstància es troba en altres CAPs de Barcelona.
•• Ampliació dels espais dels serveis de salut mental (CAS, CSMA i CSMIJ) que
actualment resulten insuficients.

Àmbit

COMERÇ

Maqueta del mercat
provisional de l’Abaceria

El districte de Gràcia té 4 mercats municipals: el mercat de l’Abaceria Central a la Vila de Gràcia, el mercat de
la Llibertat també a la Vila de Gràcia, el mercat de l’Estrella en el barri del Camp d’en Grassot i Gràcia Nova i el
mercat de Lesseps a La Salut.
En el document de Bases per a l’elaboració del

del territori. Es considera que Gràcia té una bona

Pla d’equipaments de Barcelona. Primera fase:

distribució territorial de Mercats Municipals. Si bé és

Coneixement (2007), de l’Ajuntament de Barcelona,

cert que la zona nord del districte no té un mercat

es recull que els ciutadans no es desplacen més de

municipal, la densitat de població és molt menor.

600 metres per fer aquestes compres quotidianes.

Es recull dels òrgans participatius del districte la

El criteri general de l’Institut Municipal de Mercats

remodelació del mercat de l’Abaceria que està con-

és la dotació d’un mercat per cada 15.000 habitants

templada en el PAD 2015-2019 i que s’està realitzant

i a menys de 600 metres del domicili. Es tenen en

en l’actualitat. El mercat de l’Abaceria és l’equipa-

compte en aquest criteri altres variables com ara el

ment comercial més gran dins de l’eix comercial

comerç de proximitat i les grans zones comercials

de travessera de Gràcia i un referent del comerç de
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proximitat. La seva reforma preveu la rehabilitació

un mercat provisional ubicat en el Passeig de Sant

integral de l’edifici, la creació de nous espais d’econo-

Joan.

mia social i cooperativa i facilitar la distribució de les

En el barri de La Salut es demana potenciar i revi-

mercaderies del barri i les activitats comercials que

talitzar el comerç de proximitat. Aquesta proposta

es desenvolupen dins del mercat, entre d’altres.

també queda reflectida en el PAD 2015-2019 i

Mentre durin les obres de remodelació s’ha instal·lat

s’estén en els barris del Coll i Vallcarca i els Penitents.

CONCLUSIONS
•• El mercat de l’Abaceria s‘està remodelant per tal de millorar l’edifici i facilitar
l’activitat comercial que es produeix en el seu interior.
••No es preveuen futurs equipaments pel període 2019-2025 en la tipologia de
mercats municipals

Àmbit
SEGURETAT I
EMERGÈNCIES

Unitat Territorial de la
Guàrdia Urbana

En el districte de Gràcia hi ha 3 equipaments tipificats dins de l’àmbit de seguretat i emergències: la comissaria
de la Guàrdia Urbana, la comissaria dels Mossos d’Esquadra i la Caserna de la Guàrdia Civil. Les comissaries
de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra estan situades l’una al costat de l’altra en el barri de Vallcarca i
els Penitents. No hi ha estàndards ni criteris pel que fa als equipaments de l’àmbit de seguretat i emergèncieS
ni demandes recollides sobre aquests.

CONCLUSIONS
••No es preveuen futurs equipaments pel període 2019-2025 en aquest àmbit.

Àmbit
ATENCIÓ A LA
CIUTADANIA

Oficina d’Atenció Ciutadana

A cada districte hi ha d’haver una Oficina d’Atenció al Ciutadà i un Punt d’Informació i Atenció a les Dones. El
districte de Gràcia compleix amb els estàndards vigents d’atenció a la ciutadania i no preveu nous equipaments
dins d’aquest àmbit. Tanmateix, el districte té la voluntat de seguir millorant i innovant en els serveis que ofereix
als veïns i veïnes de Gràcia.

CONCLUSIONS
••No es preveuen futurs equipaments pel període 2019-2025 en aquest àmbit.

CONCLUSIONS

SALUT
A Gràcia el CAP Larrard atén a dues Àrees Bàsiques

habitatges dotacionals amb serveis per a gent gran

de Salut. Cada una d’elles amb el seu Equip d’Atenció

o els apartaments tutelats per a gent gran.

Primària propi. Aquesta circumstància es produeix
en diversos CAPs de la ciutat de Barcelona.

EDUCACIÓ

Pel que fa a l’atenció de salut mental, des de l’àrea

En l’àmbit d’educació s’han detectat diverses

de salut de l’Ajuntament de Barcelona es planteja la
necessitat a futur d’ampliar els espais que ofereixen
serveis de salut mental (CAS, CSMA i CSMIJ), ja que
els actuals es consideren insuficients per abastir a
la població usuària de Gràcia.

ATENCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL

necessitats en els diferents cicles educatius.
Pel que fa a les Escoles Bressols Municipals la demanda no atesa per les 9 EBM del districte supera
el 47%. Per l’any 2025 es planifica incrementar en un
30% les places públiques del districte fet que suposa la construcció de 3 noves EBM.
A la zona sud del districte s’ha detectat la necessitat

L’àmbit de l’atenció i inclusió social és un dels

d’una nova Escola d’Infantil i Primària.

àmbits on més demandes s’han recollit en els òr-

Pel que fa a l’educació secundària manca un institut

gans participatius. L’envelliment de la població i

que doni cobertura als barris del nord i que redueixi

les previsions que el nombre de gent gran es vagi

el percentatge d’èxode escolar. L’Institut Vallcarca

eixamplant en els pròxims anys és un dels princi-

satisfarà aquesta necessitat i absorbirà la deman-

pals reptes demogràfics que afecta la planificació

da dels instituts de fora del districte que tenen

d’equipaments futurs. Els centres de dia i les

escoles de Gràcia adscrites. D’altra banda, amb la

residències per a gent gran són una de les princi-

construcció de les EBM planificades i la nova Escola

pals necessitats existents en el districte. Les llistes

d’Infantil i Primària serà necessària la construcció

d’espera en tots els centres de titularitat pública són

d’un institut al barri de la Vila de Gràcia.

molt elevades. Les residències per a gent gran són

El districte no té oferta pública de cicles formatius en

una demanda generalitzada a la ciutat de Barcelona

cap dels seus instituts. Aquest Pla d’Equipaments

i són considerades equipaments de centralitat o

de Gràcia 2019-2025 recull la necessitat d’oferir a la

ciutat, ja que la proximitat no és indispensable en

ciutadania opcions de titularitat pública en tots els

aquesta tipologia. No obstant això, en els centres de

nivells educatius, incloent-hi els cicles formatius.

dia la proximitat sí que s’ha de tenir en compte per-

Una de les línies estratègiques de l’Ajuntament

què ofereixen exclusivament un servei diürn.

de Barcelona és l’ampliació de la xarxa d’Espais

Ambdues tipologies d’equipaments són competèn-

Familiars a les EBM per tal de facilitar les relacions

cia de la Generalitat de Catalunya amb qui s’ha de

entre les famílies i afavorir la solidaritat i ajuda

seguir avançant i col·laborant de manera conjunta.

entre elles. Es contempla la incorporació d’aquest

Tanmateix, actualment no hi ha una previsió imme-

tipus d’equipament en les noves Escoles Bressols

diata d’executar nous equipaments per a gent gran.

Municipals.

Tanmateix, pel 2025 es poden plantejar altres al-

Per últim, es recull la demanda d’una Escola de

ternatives de competència municipal que ajudin

Música Municipal. La distribució territorial d’aquest

a satisfer les necessitats de la població com els

tipus d’escola és molt desigual a Barcelona (totes
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es troben a la dreta de la ciutat). Per aquest motiu,

d’aquestes tipologies es valoraran diverses opcions

des de l’Ajuntament de Barcelona es vol començar a

i la possibilitat de construir-ne un.

pensar i plantejar un nou model de centre de creació

ESPORTS
CICLES DE VIDA

Es detecta la necessitat d’un equipament generalista

L’àmbit de cicles de vida és indispensable per a la

(Centre Esportiu Municipal) en el barri de Vallcarca i

promoció associativa i comunitària del districte. En

els Penitents i es registren múltiples demandes en

aquest sentit, s’han planificat en el mandat 2015-

l’àmbit esportiu en el barri de la Vila de Gràcia (tant

2019 diversos equipaments que es realitzaran en

d’un CEM com d’espais per a la pràctica de l’esport).

els pròxims anys: casal gent gran Quiró, espai jove

S’ha de tenir en compte l’escassetat de sòl disponible

Quiró, casal de barri Quiró, casal de barri Canals i

a la Vila de Gràcia que complica la satisfacció de les

Junyer, casal de barri Can Carol, espai jove Camp

demandes en aquest àmbit. Així doncs, es planteja

d’en Grassot i Gràcia Nova i espai Henkel.

una línia d’actuació que afavoreixi la creació d’espais

Amb la construcció d’aquests nous equipaments es

per a la pràctica de l’esport i que plantegi un nou

preveu la cobertura d’aquest àmbit pel període que

model d’equipament esportiu que tingui en compte

comprèn el Pla d’Equipaments 2019-2025. Tot i això,

la manca de disponibilitat de sòl.

en la tipologia de casals i espais per a gent gran s’ha
de contemplar la idea d’una gent gran cada vegada

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

més activa i, per tant, s’han de replantejar els usos i

El districte de Gràcia limita amb Collserola pel barri

el model d’aquest tipus d’equipaments.

de Vallcarca i els Penitents. Aquest àmbit sempre

CULTURA

ha estat una de les seves apostes i és un dels pocs
districtes de Barcelona que compta amb una aula

El document de Biblioteques de Barcelona: 10

ambiental des d’on promou diverses activitats

anys +. Nous reptes, noves oportunitats (2011) de

educatives i de sensibilització amb el medi ambient.

l’Ajuntament de Barcelona planifica la construcció

També compta amb una bona xarxa de punts verds

d’una nova biblioteca de proximitat en el districte de

que faciliten la recollida dels residus.

Gràcia que doni cobertura a la zona nord del Camp
d’en Grassot i La Salut. Tanmateix, les biblioteques

COMERÇ

Mercè Rodoreda (Horta-Guinardó) i Sagrada Família

La reforma del mercat de l’Abaceria és un dels

(Eixample) donen cobertura a aquesta part del

principals projectes del districte en matèria

districte. Així doncs, la construcció d’aquest equipa-

d’equipaments de comerç. Tot i això, es contempla

ment no es contempla en el Pla.

una línia estratègica encarada a potenciar i revital-

Pel que fa als centres cívics i segons els estàndards

itzar el comerç de proximitat, especialment en els

consultats, cada barri ha de tenir un casal de barri

barris de La Salut, El Coll i Vallcarca i els Penitents.

o centre cívic. A la Vila de Gràcia no hi ha un equipament públic de cap d’aquestes dues tipologies,
però hi ha una elevada oferta cultural d’entitats del
tercer sector històriques i de gran pes en el districte
que donen cobertura en aquest sentit. No obstant,
recentment s’han detectat demandes d’un centre
cívic o casal de barri a la Vila. És per això que davant
de la manca d’equipaments de titularitat pública

El Pla d’Equipaments de Gràcia 2019-2025 no inclòs
cap proposta de Seguretat i Emergències i Atenció
a la Ciutadania, ja que no s’han detectat necessitats
d’equipaments.
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TAULA RESUM
PLA D’EQUIPAMENTS 2019-2025
ÀMBIT

FINALITZATS 2015-2019

salut

•• Centre d’Atenció Primària Vila de
Gràcia-Cibeles. El març de 2017 es
va posar en funcionament el CAP
Vila de Gràcia-Cibeles després
de finalitzar-ne les obres i l’adequació, paralitzades des de 2012.

Atenció i
inclusió social

•• Millor ubicació i equipament pel
Centre de Serveis Socials del Coll,
La Salut i Vallcarca i els Penitents.
•• Centre de Serveis Social Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova.
•• Punt d’Assessorament Energètic
(PAE).

educació

•• Obertura de l’Escola Bressol
Municipal Trencadís.
•• Escola Bressol Petit Univers. El
curs 2016-2017 es va inaugurar
l’Escola Bressol Municipal Petit
Univers en el barri de la Vila de
Gràcia.
•• Escola Gràcia inaugurada el
curs 2017-2018. L’escola està en
un emplaçament provisional al
carrer Encarnació 61, a la Vila de
Gràcia, fins que es trobi la ubicació
definitiva.
•• Gestió pública de les Escoles
Bressols Municipals Enxaneta i
Caspolino.

EN EXECUCIÓ
2015-2019

A PLANIFICAR 2019-2025

•• Centre d’Urgències
d’Atenció Primària
de Gràcia. Obertura
imminent.

•• Ampliació d’equipaments
de Salut Mental (CAS, CSMA,
CSMIJ).

-

•• Centre de dia*
•• Residències per a gent gran*
•• Servei d’àpats en companyia (a incloure al futur espai
Quiró).
•• Escola Bressol Municipal (3).
•• Escola Infantil i Primària (1).*
•• Institut a la Vila de Gràcia*
•• Espai Familiar (dins de les
noves escoles bressol).
•• Cicles formatius (dins els
nous instituts).
•• Escola de Música.

•• Institut Vallcarca.
•• Escola Teixidores de Gràcia (ubicació definitiva)

•• Espai Henkel (antena Centre Cívic La
Sedeta)

cicles de vida

•• Espai jove a la Vila de Gràcia
•• Casal de gent gran Quiró.
•• Espai jove Quiró.
•• Casal de barri Quiró.

cultura

-

esports

-

sostenibilitat i
medi ambient

-

comerç

-

* Competència de la Generalitat

•• Ateneu de fabricació
-

•• Punt verd Vallcarca
•• Ampliació Aula
Ambiental Turull

•• Casal de barri Canals i
Junyer.
•• Casal de barri Can Carol.
•• Espai jove Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova.
•• CEM Vallcarca
•• Espais per a la pràctica esportiva a la Vila de Gràcia

-

•• Reforma del mercat de l’Abaceria

Districte
de Gràcia

