
 
 

 

CONSELL DE BARRI CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA   - RESUM DELS 

PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

Data:  29 OCTUBRE 2019 Hora:  18:30   Lloc: Espai d’Entitats Mercat 

Provisional de l’Abaceria. 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana:   

56 persones. 

 

Ordre del Dia 

- Informe del Regidor 

- Renovació càrrecs Vicepresidència del Consell de Barri i dels 

membres de la Comissió de seguiment 

- Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

El regidor presenta als nous consellers i conselleres: 

 Yousef Quadura (BComú) 

 Sílvia Mayor (JxCat) 

 Miquel Colomé (ERC) 

 Alberto Lacasta (PSC) 

 Jordi Daura Molins (BxCanvi) 

 Jordi Bea Costa (C`s) 

També informa que tenim una nova gerent del Districte, la Pilar Miràs, 

en la taula. 

1. INFORME DEL  REGIDOR 

ACTUACIONS REALITZADES  des de l’anterior Consell de barri que es va 

realitzar el mes de juny. 

 

1. Acaben els treballs de la coberta verda del carrer de Balcells, 41 



 
 

 

L’edifici del carrer de Balcells, 41 va ser una de les 10 propostes 

guanyadores del Concurs de Cobertes Verdes de Barcelona.  

Maite Ninou, veïna del bloc de pisos, va decidir presentar-s’hi per 

estendre el verd que ja tenia en un jardí de la primera planta. Ella, el 

Xavi i la Maia, de l’estudi d’arquitectura natural Renadivola, van idear 

un projecte amb horts tradicionals i cultiu d’aquapònia. El resultat ja 

es pot veure i els gairebé 100 metres quadrats de terrassa s’han 

convertit en un nou pulmó verd del barri. 

 

2. Jornada de priorització de necessitats en salut dels  barris  de 

Vila  de  Gràcia  i    Camp  del Grassot-Gràcia Nova 

 

La pobresa, la soledat, les llistes d'espera, la contaminació i el consum 

de substàncies tòxiques són els temes prioritaris de salut que cal 

abordar als barris de la Vila de Gràcia i Camp d'en Grassot Gràcia Nova, 

segons van concloure els i les participants de la Jornada de salut 

celebrada a l'Espai Musons el dia 13 de juny.  

 

La iniciativa va anar a càrrec de la Taula de Salut comunitària Vila-

Grassot, integrada per entitats del teixit social, professionals de la 

salut, serveis i institucions d'aquests barris i constituïda des de 2016 

 

3. Festa Major del barri, del 18 al 30 de juny 

 

Destacar la programació inclusiva i l’alt índex de participació. 

La cursa popular de Grassot, la milla, cada vegada té més assistents i 

volem destacar la transversalitat de joves i gent gran que cada any 

s’animen a fer-la. 

 

4. 'Teixint històries de vida', documental web de la Sedeta, 30 juny 

 



 
 

Aquest documental que forma part del Projecte de recuperació de la 

memòria oral de La Sedeta  es va presentar en el marc de la Festa 

Major del Camp d'en Grassot d'aquest any. 

El documental recull fragments de les entrevistes fetes a antigues 

treballadores i treballadors de la fàbrica La Sedeta o als seus familiars, 

documentació escrita i gràfica sobre la història de la fàbrica, la vida a la 

fàbrica, la història de la lluita veïnal per guanyar La Sedeta per a 

equipaments per al barri. 

 

5. Festa de l'esport infantil, 5 d’octubre  

Es van organitzar moltes activitats obertes al barri i amplia participació 

 

6. Premis Comerç de Barcelona, 27 d’octubre 

En aquests premis que reconeixen la contribució del comerç de 

proximitat i de qualitat a la innovació i dinamització comercial de la 

ciutat, s’ha atorgat una menció especial a Sergi Calafell, històric de 

l’associacionisme comercial de Nova Travessera, i titular de la botiga 

Novedades. 

 

OBRES  REALITZADES 
 

- Nova aula de cuina al CC La Sedeta 

- Obres al camp de futbol Nou Sardenya de reparació de deficiències 

greus en formigons deteriorats, fissures i juntes de dilatació i nova 

tanca perimetral  

 

REPTES d’aquest mandat al barri de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. 
 

1) Espai de Joves Camp d’en Grassot i Gràcia Nova  
 

L'MPGM es va aprovar inicialment el mes d’abril del 2019. 

El Districte va fer l’informe favorable al passat plenari d’aquest octubre. 

Està previst portar-lo a aprovació provisional a ciutat al mes de novembre 

I després caldrà l’aprovació definitiva per la Generalitat. 

 



 
 

S’explica que el MPGM és planejament, que després caldrà fer el projecte i 

licitar les obres que serà en aquest mandat.  Està previst fer sessions 

participatives per definir el programa funcional del Casal amb els veïns/es 

 

2) Transformar el c. Pi i Margall en un corredor verd 
3) Superilla de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 
4) Cercar totes les oportunitats per fer habitatge públic al barri 
5) Reforma Jardins de Caterina Albert 
6) Cerca de solar per a un Centre de Dia  

 

  



 
 

2. RENOVACIÓ CÀRRECS VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE BARRI I 

DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Vicepresidència del Consell de Barri de Camp d’en Grassot i Gràcia Nova:  

 Surt elegit el Sr. Lluis Lumbreres, de l’Associació de Veïns i Amics del 

Passeig de Sant Joan amb 27 vots a favor. 

Membres de la comissió de seguiment del Consell de Barri de Camp d’en 

Grassot i Gràcia Nova: 

Surten elegides les següents entitats representades per les següents 

persones: 

 Associació d’amics i amigues de La Sedeta: Representada pel Sr. 

Andrés Encinas amb els següents vots amb 26 vots a favor. 

 Associació de Veïns i Amics del Passeig de Sant Joan: Representada 

per la Sra. Marta Abelló amb els següents vots amb 25 vots a favor i 

1 en contra 

 Fundació Claror : Representada per la Sra. Núria Borràs amb el 

següent nombre de vots amb 24 vots a favor 

 

3. TORN OBERT DE PARAULES 

Les següents persones demanen torn d’intervenció:  

 Francisco González Sánchez 

 Anna Cruspinera 

 Oriol Hosta 

 Josep Maria Capdevila 

 


