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     CONSELL DE BARRI GRASSOT GRÀCIA NOVA   - RESUM DELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

 

Data:  16 de març de 2022 

Hora:  18 h   Lloc: Sessió virtual i presencial al Centre Cívic Sedeta 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana: 44 

Presencial : 39 persones 

Telemàtica: 5 persones 

Enllaç per veure la reproducció: https://www.youtube.com/watch?v=NSQQ9baXpa8 

 

Ordre del dia 

1. Informe regidor  

2. El nou servei de neteja i recollida de residus 

3. La carta de serveis de manteniment i la confecció del pla de manteniment del 

barri 

4. Prevenció incendis 

5. Afectació obres L5 

6. Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

El Regidor presenta els membres que formen del Consell de Barri: 

 Miquel Colomé i Ferrer (ERC) 

 Berta Carnicer (JxCAT) 

 Alberto Lacasta Huelin (PSC) 

 Arturo Carrasco (Ciutadans) 

 Yusef Quadura (BComú) 

 Luis Lumbreras (vicepresident del Consell de Barri) 

 Rufino Garcia (Gerent Districte) 

 

 

1. INFORME DEL REGIDOR. Eloi Badia, Regidor Districte Gràcia. 

 

1. PROJECTES ESTRATÈGICS 

PI MARGALL 

 

El mes de desembre vam presentar el projecte de Reforma de Pi i Margall. 

La reforma de Pi i Margall respon al nou model de carrer del segle XXI que s’està 

aplicant a grans eixos de ciutat com ara l’avinguda Meridiana, la Diagonal o la Via 
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Laietana. Es tracta que aquestes grans avingudes i carrers deixin de ser autopistes 

urbanes i passin a ser llocs amables que convidin a l’estada i al passeig.  

Es transformarà el carrer en un corredor verd afavorint: 

o l’estada i el passeig 

o la mobilitat sostenible 

o el comerç de proximitat 

o la connexió entre el parc de la Ciutadella i Collserola  

La calçada tindrà menys espai, i es prioritzarà la circulació de vehicles locals i 

autobusos. De pujada hi haurà un carril per a busos i trànsit local i un nou carril bici 

segregat, i de baixada, un carril compartit per a busos, trànsit local i bicicletes. La 

velocitat estarà limitada als 30 km/h. 

Trets principals 

- L’asfalt donarà pas al verd: de les 2/3 parts de l’espai destinat ara als vehicles es 

passarà a que el 70% sigui per a les persones 

 

- Amb l’augment de l’arbrat i vegetació s’aconseguirà: 

o 80% d’ombra a tot l’àmbit 

o Disminuir la contaminació atmosfèrica 

o Disminuir les emissions de CO2 amb efecte hivernacle 

o Atenuar la contaminació acústica 

 

- Es crearan 4 noves places (a les interseccions dels carrers) que milloraran la 

comunicació entre els barris de l’entorn que ocuparan en conjunt més de 2.800 

m2. 

 

- El projecte tindrà un pressupost de 13,6 M€ i les obres començaran abans d’estiu 

amb una durada d’uns 17 mesos 

 

PROTEGIM LES ESCOLES 

 

Informar-vos que per aquest any està prevista la millora de l’entorn escolar a les 

següents escoles:  

- Centre Educatiu Claret 

- Escola La Sedeta / Institut La Sedeta 

Les obres es realitzaran a la tardor. 

 

L’objectiu del Protegim les escoles és augmentar la seguretat i el benestar dels nens i 

nenes.  Les accions que s’hi realitzen són: 

- La pacificació del trànsit amb la reducció dels carrils i de la velocitat.  

- Millora dels accessos. 
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- Augment de l’espai d’estada, l’espai verd i la creació d’àrees destinades al joc 

infantil.  

 

REBOST SOLIDARI 

Fa pocs dies vam fer oficial l’adquisició del local del carrer Pau Alsina perquè 

esdevingui la nova seu del Rebost Solidari.  

La compra s’ha realitzat amb l’objectiu d’oferir a l’associació un nou espai més adient 

per a la seva activitat.  

 

2. ESPAI PÚBLIC 

 

- S’ha renovat l’enllumenat LED del camp de futbol del Nou Sardenya amb 

l’objectiu de millora de la il·luminació i d’estalvi energètic.  

  

- Des de l’anterior consell de barri hem realitzat les obres de renovació del 

paviment a:  

 C/Sardenya, entre Providència i Camèlies 

 C/Bailèn entre Indústria i Pare Claret 

 

- Hem implantat un nou carril bici  

 Al c/ Nàpols entre Travessera i València. Amb aquesta actuació, 

augmenta la xarxa de carrils bici.   

 

NOVES URBANITZACIONS 

Explicar-vos que durant aquest any s’iniciaran les obres dels projectes de 

reurbanització 

- Del c/ Balcells 

- del c/ Ventalló 

- del c/ Romans 

 

3. PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 

 

- Millorem els patis de l’Escola Pau Casals i obrim-los al barri 

Actualment en la fase de redacció de l’executiu. 

Les obres seran a l’estiu, com l’estiu passat.  

 

- Renovem l’Àrea de jocs infantils del passeig de Sant Joan i el mobiliari de l’entorn 

Actualment estan en fase de redacció de l’executiu. 

El projecte està validat amb les promotores del projecte i s’han tingut en compte les 

aportacions dels infants en la sessió participativa del novembre del 21 + les propostes 

de la Fundació Nexe 



 
 

4 
 

 

Principals novetats::  

 Serà una àrea de joc 100 % inclusiva 

 S’elimina el tancat  

 Hi haurà jocs pintats a terra en el passeig  

 Hi haurà bancs a l’interior de l’àrea de joc 

 

Elements de joc demanats pels infants que s’inclouen 

 Demanaven gronxadors de diversos tipus - - - Hi haurà gronxador 

niu/ hamaca i un llit elàstic 

 Demanaven roda per girar - - - Hi haurà un Carrusel 

 Demanaven elements per pujar a sobre  - - - Hi haurà tobogan de 

rodets 

 Demanaven elements per poder estar amb els amics  - - - Hi haurà 

una tauleta i cadires amb pissarra i una caseta 

 Alhora s’afegeixen espais sensorials:  paret amb jocs sensorials i joc 

sonor 

 

Calendari d’actuació previst: Obres de gener a abril de 2023  

 

- Acabem amb els espais foscos a Gràcia 

Es faran passejades per tots els barris del Districte amb l’objectiu de detectar espais 

foscos o pocs segurs per la falta d’il·luminació, si hi ha dones o  col·lectius de dones 

interessades que es posin en contacte amb participagracia@bcn.cat i els enviarem les 

convocatòries.  

 

4. PROJECTES COMUNITARIS 

 

Taula radars vila grassot 

Aquest Nadal es van repartir 228 lots als domicilis de la gent gran que forma part del 

Radar Vila Grassot. Un equip de voluntaris es va encarregar del repartiment d’uns lots 

formats per productes de diferents entitats i associacions i de postals realitzades per 

diverses escoles del territori.  

 

Escola de Salut per a persones grans  

Aquest mes s’ha inaugurat l’Escola de salut per a persones grans de la Taula 

Comunitària benestar i barri Vila-Grassot. 

 

És un projecte que funciona en alguns barris de la ciutat i que consta d’activitats per 

treballar diferents aspectes com: la salut, els coneixements i les habilitats. Qui estigui 

mailto:participagracia@bcn.cat
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interessat, que sigui major de 60 anys, pot adreçar-se al seu CAP o Centre de Serveis 

Socials.  

 

Rutes de Salut per a persones grans 

Aquest mes també ha començat la iniciativa Rutes de Salut, que consta d’uns itineraris 

organitzats per la Fundació Claror. Qui estigui interessat/da pot adreçar-se al seu CAP, 

Centre de Serveis Socials o a l’Esportiu Claror.   

 

5. ACTIVITATS des de l’anterior consell de barri  

 

20-28 novembre a la Sedeta. Es va celebrar la 28ena Setmana Cultural Gràcia amb la 

Mediterrània. Enguany la mirada es va centrar en la crisi ecològica planetària. 

Aquestes jornades estan organitzades de manera conjunta pel Districte i per Sodepau 

i formant part del Projecte de Solidaritat del Districte de Gràcia.  

 

Des del gener s’han realitzat diferents cicles de cinema, organitzats per l’ICUB, com el 

Festival inèdit, el Pantalla Barcelona i el Petit Cineclub. L’objectiu és apropar el cinema 

als barris i als infants.  

 

24 i 26 de febrer: Es van celebrar els tradicionals actes de carnaval. El dijous 24, Dijous 

Gras, l’Associació de Pensionistes i Jubilats va organitzar el ball de Carnaval amb el 

concurs de disfresses. El dissabte 26, unes 2.500 persones van celebrar la Rua pels 

carrers del barri. A més, es va viure el pregó a càrrec del Pep Callau i una xocolatada 

organitzada per l’Associació de Veïns.  

 

Durant aquest mes es farà la programació específica amb motiu del Dia Internacional 

de la Dona Treballadora amb la participació de l’Associació de Joves Grassonets del 

camp 

 

2. PLA CUIDEM MANTENIMENT BARRI GRASSOT GRÀCIA NOVA 

 

Benjamí Gauchia, Tècnic del Departament d’Acció Climàtica i Territori de l’Oficina de 

Canvi Climàtic i Sostenibilitat. 

S’adjunta arxiu. 

 

3.  NOU SERVEI DE NETEJA I RECOLLIDA DE RESIDUS 

 

       Sergi Olivé, tècnic del Departament d'Avaluació del Servei de la Direcció General de 

Serveis de Neteja i Gestió de Residus. 

        S’adjunta arxiu. 
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4.  AFECTACIONS PER OBRES EN LA L5 DEL METRO 

 

o Jessica Outeriño, directora de planificació de Metro 

o Quim Plaja, director d' Infraestructures de Metro 

o Raul Millan i Jose Luis Quesada per parlar de les alternatives de mobilitat. 

      S’adjunta arxiu. 

 

5. PREVENCIÓ D'INCENDIS DOMÈSTICS 

      Ramon Eslava, bombers – farà intervenció online 

       S’adjunta arxiu. 

 

6. TORN OBERT DE PARAULES 

No hi ha preguntes  


