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Dimecres, 13 de març de 2019

NOU PLANEJAMENT PER 
PRESERVAR EL PASSATGE 
CONRADÍ 

L’Ajuntament va aprovar 
inicialment la Modificació de 
Pla General Metropolità (MPGM) 
que té com a objectiu establir 
les condicions urbanístiques 
necessàries per garantir els valors 
històrics del passatge i preservar 
la seva singularitat, promoure’n 
la renovació i millorar la seva 
integració a l’entorn. En la part 
decisòria del plenari de Gràcia es 
presentarà la proposta d’informe 
favorable a aquest MPGM per 
continuar la  tramitació fins a la 
seva aprovació definitiva. 

Aquest passatge està situat a l’illa 
limitada pels carrers de Sicília, 
Rosselló, Sardenya i Còrsega, 
al barri del Camp d’en Grassot 
del districte de Gràcia. El pla vol 
donar resposta a la reivindicació 
veïnal de reconèixer i dignificar 
el passatge, que actualment 
és un cul de sac. La proposta 
contribuirà al bon ús dels espais 
públics i equipaments existents 
a l’interior de l’illa, augmentarà 
la permeabilitat i millorarà els 
recorreguts.

Noves mesures de mobilitat  
per al barri de La Salut

NOU BUS LLANÇADORA PER 
ARRIBAR AL PARK GÜELL
L’1 d’abril es posa en marxa el servei de 
bus llançadora adreçat principalment 
als visitants, per descongestionar 
altres transports i fer que la mobilitat 
del veïnat dels barris propers al 
Park Güell sigui més eficient. El 
bus connectarà la plaça d’Alfons 
X amb l’entrada del Park Güell en 
aproximadament 7 minuts. Podran 
utilitzar el servei els visitants de la 
zona regulada del Park Güell que hagin 
adquirit l’entrada, que ja incorporarà 
el cost de la llançadora, així com 
tots aquells veïns que disposin de la 
targeta del Park Güell, i també tindran 
accés gratuït els membres de Gaudir 
Més. El bus tindrà una capacitat per 
a 80 persones i es calcula que podrà 
transportar gairebé 700 persones per 
hora en temporada alta, que va des de 
l’1 d’abril al 27 d’octubre.

Les diferents parades estaran situades 
en àmbits de baixa pressió a l’espai 
públic, de manera que l’impacte en la 
mobilitat de la ciutat quedarà reduït. 
La necessitat de posar en marxa 
aquest servei de transport va ser 
una de les conclusions de l’estudi de 
mobilitat que es va realitzar per a la 
redacció del Pla Estratègic del Park 
Güell.

PACIFICACIÓ DELS CARRERS DE 
L’ENTORN DEL PARK GÜELL
S’ha presentat al veïnat de la Salut 
una proposta tècnica per pacificar la 
zona, treballada en el grup de mobilitat 
del Pla Estratègic del Park Güell. 
La proposta preveu la creació d’una 
àrea de mobilitat restringida entre 
els carrers Olot, Larrard, Marianao, 
Mercedes fins a la Rambla Mercedes. 
L’àrea es delimitaria mitjançant pilones 
automàtiques i romandria tancada amb 
les pilones pujades de les 11 a les 20h, 
amb accés exclusiu al veïnat, bus de 
barri i serveis d’emergències. Aquest 
sistema de pilones automàtiques 
manté una comunicació directa 24 h 
amb el Centre de control de trànsit 
per atendre qualsevol incidència que 
es produeixi. És un sistema de llarga 
trajectòria a la ciutat, que compta amb 
67 pilones automàtiques distribuïdes 
en diferents districtes.

L’àrea restringida té com a objectius 
principals la pacificació de la zona 
-carrers entorns del Park Güell-, així com 
millorar la seguretat viària dels vianants, 
reduir la pressió de l’impacte dels 
taxis en aquest àmbit turístic i reduir el 
trànsit forà, alhora que es manté l’accés 
al transport públic. Es tracta d’una 
primera fase que pot incorporar millores 
i correccions en les posteriors sessions 
del Grup de Treball de mobilitat del Pla 
Estratègic del Park Güell on hi participen 
representants del veïnat, associacions 
de veïns i de comerciants, AMPA’s, la 
Direcció de les escoles, així com BSM, 
Mobilitat i el Districte de Gràcia.



DESTACADES

Canvis al nomenclàtor gracienc 
L’Ajuntament aprova definitivament el 
canvi de nom de l’avinguda del Príncep 
d’Astúries, per avinguda de la Riera 
de Cassoles. També s’ha completat 
l’expedient administratiu per tal que 
el carrer Secretari Coloma torni a 
denominar-se carrer de Pau Alsina. 
Els canvis de denominació han estat 
promoguts per entitats i plataformes 
veïnals pel que fa a Príncep d’Astúries 
i per la Comissió de Nomenclàtor de 
Gràcia en el cas de Pau Alsina. Tots dos 
van ser aprovats pel Districte de Gràcia, i 
Sarrià-Sant Gervasi en el cas de Príncep 
d’Astúries. La Ponència del Nomenclàtor 
de ciutat també va emetre dictamen 
favorable respecte als canvis. En cap 
dels expedients s’han rebut al·legacions. 

D’altra banda, a la part decisòria 
del plenari de març també es 
presenten quatre propostes 
d’acord treballades en el marc de 
la Comissió de Nomenclàtor del 
Districte de Gràcia per elevar-les a 
la Ponència de Nomenclàtor:

• Denominació de Mirador de Consol 
Casals i Genover a l’espai de nova 
creació situat al barri de La Salut. 

• Canvi de denominació del carrer 
Santa Rosa pel de Rosa Puigrodón.

• Canvi de denominació del 
carrer Santa Magdalena pel de 
Magdalena E. Blanch. 

• Canvi de denominació del carrer 
Santa Àgata pel d’Àgata Badia.

MODIFICACIÓ DELS LÍMITS DELS 
10 DISTRICTES
Es presenta al ple l’informe favorable per 
a la modificació dels límits territorials 
dels deu districtes de la ciutat de 
Barcelona aprovada inicialment. Es tracta 
de sis modificacions necessàries, en 
bona part per urbanitzacions posteriors 
a l’establiment dels límits actuals i que 
només afecten el veïnat en el cas de 
Gràcia, a la carretera de les Aigües, un 
nucli de població passarà de pertànyer a 
Horta-Guinardó, on no hi tenia accés, a 
formar part del nostre Districte.

PROPOSTA MEDALLES D’HONOR 
BARCELONA 2019 
Es presenta al Ple la proposta de Gràcia 
a les Medalles d’honor de Barcelona 
2019. La primera s’atorgaria, a títol 
pòstum, al Sr. Ramón Calabuch Batista, 
conegut com a Moncho, que durant 
més de 60 anys de carrera artística va 
ser la veu gitana dels boleros. Va néixer 
el juliol de 1940 al barri de Gràcia. La 
segona es proposaria atorgar al Centre 
Moral Instructiu de Gràcia, pels 150 
anys d’història que avalen la trajectòria 
d’aquesta institució de referencia a la 
Vila de Gràcia. Des de la seva creació  
al febrer de 1869. 

AMPLIACIÓ DE 
L’ESTACIONAMENT REGULAT A 
VALLCARCA, EL COLL I LA SALUT
Amb aquesta actuació es regula 
l’aparcament a la calçada als barris de 
Vallcarca, El Coll i La Salut per tal que els 
veïns tinguin prioritat a l’hora d’aparcar 
i passaran a formar part de la Zona 16. 
Són les anomenades places verdes, 
estacionament mixt resident i forà. Els 
vehicles dels no residents a la Zona 16 
només poden estacionar un màxim de 
2 hores dins de l’horari de regulació que 
indiqui el senyal vertical corresponent.

PLA ESPECIAL PEL FUTUR CASAL 
DE BARRI CANALS I JUNYER
En la part decisòria del Ple es presenta 
l’acord d’ informar favorablement el Pla 
Especial Urbanístic i de Millora Urbana 
per a la regulació de l’equipament 
situat al viaducte de Vallcarca 4-6. Es 
tracta del Pla especial que defineix 
els usos de l’equipament i serveix per 
ajustar el planejament vigent a aquests 
futurs usos del casal de barri. 

Tres dispositius per millorar l’ocupació 
Barcelona Activa posa en marxa a Gràcia 
aquest trimestre tres nous dispositius:  

1. Punt d’Informació Ocupacional a la 
seu del Districte a partir del 14 de març. 
Servei d’atenció i derivació a recursos 
d’utilitat per a persones en procés de 
recerca de feina i autoocupació.

2. Programes juvenils per a formar-se 
i trobar feina. A l’Espai Jove la Fontana 
ja treballen les dues referents juvenils 
dels Programes Joves Jo+. Destinat 
a joves d’entre 16 i 29 anys, inscrits a 
l’Oficina de Treball de la Generalitat 
i al programa Garantia Juvenil. 

Aquests programes ofereixen accions 
de formació professionalitzadora i 
possibilitat de pràctiques laborals.

3. Dispositiu d’Inserció Sociolaboral 
al barri d’El Coll. Aquest dispositiu va 
començar l’11 de febrer al Centre Cívic  
El Coll - La Bruguera. L’objectiu del 
servei és posar a disposició de les 
persones en atur, i amb especials 
dificultats d’inserció, residents al barri 
del Coll, un programa amb diverses 
actuacions integrades i flexibles per 
facilitar l’acompanyament a la recerca 
de feina i la formació per l’ocupació.

Habitatge dotacional 
per la ciutat i Gràcia 
Aprovada inicialment la Modificació 
de Pla General Metropolità per 
qualificar 8 sòls públics de Gràcia, 
Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-
Montjuïc i d’Horta-Guinardó com a 
habitatge dotacional i equipament. En 
la part decisòria del plenari de Gràcia 
es presentarà la proposta d’acord per 
a informar favorablent la MPGM que 
permetrà generar sòl disponible per 
ampliar en el futur el parc d’habitatge 
públic destinat a col·lectius com ara 
joves o gent gran i altres col·lectius 
amb necessitats d’assistència o 
emancipació justificades en polítiques 
socials prèviament definides. En el 
cas de Gràcia es tracta dels solars 

situats al carrer Alzina 6-8, de 1.079 
m2 amb la previsió de creació de 
9 habitatges dotacionals i a l’Av. 
Santuari Sant Josep de la Muntanya 
31-35 de 745 m2 i una previsió de 
creació de 12 habitatges dotacionals. 



ACTIVITATSBREUS

Sant Medir 
Enguany, la festa més dolça es va 
celebrar el dilluns 4 de març. Romeus i 
romeves van tirar tones de caramels a la 
Vila de Gràcia. El pregó es va celebrar el 
17 de febrer a càrrec de Carlos Pablos, 
President del Centre Moral. 

Carnaval
Les entitats i equipaments del districte 
es van sumar al Carnaval amb moltes 
propostes i amb rues i desfilades als cinc 
barris La Salut, Vallcarca, el Carnafoc del 
Coll i les rues del Camp d’en Grassot i La 
Vila de Gràcia.

PomPen Fabra
El 20 de febrer, Gràcia va cloure l’any 
Fabra, coincidint amb 150è aniversari del 
naixement d’aquest insigne gracienc de La 
Salut. L’acte el va organitzar l’entitat el PEN 
Català i va incorporar una ruta fabriana, 
una taula rodona i un monòleg de Jordi Oriol.

Dia Internacional de les Dones
El dia 8 es va celebrar la vaga feminista i 
l’acte central del Districte va tenir lloc el 
dissabte dia 9 amb la lectura del manifest 
i una ruta literària per reconèixer la 
lluita de les dones pel canvi social.

Tradicionàrius 
L’11 de gener va començar la 32a edició 
del Tradicionàrius, que s’allargarà fins el 
12 d’abril. Tres mesos per posar en valor la 
música folk com a espai de creació oberta 
als canvis del país. 

El nou Bicing arriba a Gràcia
Les primeres estacions en 
funcionament han estat al carrer Gran 
de Gràcia (Fontana), Pl. del Nord, Pl. 
Joanic, Torrent de les Flors i al carrer 
Bonavista. El nou servei incorpora 
un millor sistema de bicicletes, més 
bicis elèctriques, ancoratges mixtes, 
i s’amplia el servei Bicing a més 
barris. Durant els pròxims tres mesos, 
se substituiran les estacions i les 
bicicletes amb un disseny renovat, 
i a partir de l’abril s’ampliaren el 
servei i la cobertura territorial. El nou 
servei municipal de bicicleta funciona 
les 24 hores del dia i s’implantarà 
progressivament al llarg de l’any.

Campanya de 
preinscripció escolar
La campanya de preinscripció escolar 
per al curs 2019-2020 d’enguany serà 
del 29 de març al 9 d’abril, en el cas 
d’aquells nens i nenes que es matriculin 
per primera vegada en educació infantil 
de segon cicle, educació primària i 
educació secundària obligatòria. Del 
25 al 26 de febrer es van organitzar 
tres sessions informatives prèvies.

Millores línies bus 86-87
Des del 14 de febrer, la línia 87 
d’autobús que circula per la Vila de 
gràcia, Vallcarca i Els Penitents, El 
Coll, el Carmel i Horta ha millorat 
el servei. Aquesta modificació és 
el resultat del treball que s’ha dut 
a terme amb el veïnat de Can Baró 
i la Direcció de TMB.

Ràdio Gràcia en “streaming”
Des de gener Ràdio Gràcia es 
pot seguir a través d’internet per 
streaming i a la carta a:  
barcelona.cat/radiogracia. A través 
d’aquesta tecnologia que permet 
enviar els arxius d’àudio a una 
plataforma web.  

1a Jornada del Pla 
Educatiu de Barri
En el marc del Pla Educatiu dels 
barris de Vallcarca-Els Penitents i El 
Coll (PEB)es va celebrar una jornada 
educativa per definir participadament 
els reptes educatius d’aquests barris, 
així com per presentar els objectius 
i funcionament del PEB i la diagnosi 
educativa realitzada. 

Fem Nadal 
Gràcia va celebrar el Nadal amb més 
de 100 activitats: la plaça del Sol va 
acollir la 3a edició del Nadalàctic 
amb propostes creatives i jocs per la 
canalla, fires d’artesania, la Cavalcada 
de les  Carteres Reials, L’Home dels 
Nassos, així com iniciatives solidàries 
de recollida de joguines i d’aliments.

Foguerons
Els Foguerons de Sa Pobla a Gràcia 
van tenir lloc del 24 al 26 de gener, i 
van comptar amb la presentació de 
l’exposició “Un món de Mil Demonis” 
de la Casa Pere Guinard i els 
tradicionals foguerons i correfoc pels 
carrers de la Vila.

APROP
Els allotjaments provisionals APROP 
es van presentar a Gràcia en una 
exposició temporal als jardinets, on es 
van poder visitar dos habitatges i veure 
el que s’està fent per donar resposta a 
les necessitats habitacionals. 

Mirades del Verd a Vallcarca
El 2 de febrer va arrencar l’exposició 
“Mirades del Verd” a la plaça Lesseps amb 
una festa ciutadana. L’exposició explicava 
l’origen i evolució dels parcs i jardins de 
la ciutat així com també les persones 
implicades en el seu desenvolupament.

150 aniversari del Centre
El Centre Moral i Instructiu de Gràcia va 
celebrar al febrer el seu 150 aniversari amb 
diferents actes commemoratius. Va ser 
fundat al 1869 i amb el temps s’ha convertit 
en una entitat cultural històrica i diversa, 
essencial pel teixit veïnal del districte. 



AGENDA

EXPOSICIONS

PARTICIPACIÓ 
i ÒRGANS

Alliberem els nostres cossos
Fins el 10 de març
Espai Jove La Fontana 

Fins el 30 de març 
Dones pintores en el marc del 
cicle L’Aventura de Conèixer
Biblioteca Vila de Gràcia 

Del 4 al 24 de març 
Verdinada
Lluïsos de Gràcia

16 de març
Fem Mercat
Pceta. metro Vallcarca / 
de 10 a 16 h

26 de març 
Dia internacional del Teatre

29 de març 
Festa celebració  
25 anys del CAT
Centre Artesà 
Tradicionàrius / 22 h

30 de març
Diada de les Colles de 
Cultura de Gràcia

30 de març
Mercat de pagès
Pceta. metro Vallcarca

6 d’abril 
Pacificació Gran Gràcia i  
Festa de la bicicleta 
Gran de Gràcia / de 17 a 21 h

Diada Bastonera
Pl. Vila de Gràcia

7 d’abril 
Pedalada popular 
a càrrec del Club  
Ciclista de Gràcia

Representació de la 
Revolta de les Quintes
i Diada Trabucaire
Pl. Vila de Gràcia

11 d’abril 
Fires d’intercanvi 
de llibres Sant Jordi 
Sostenible:

ACTIVITATS de 17 a 19 h
- Pl. Vila de Gràcia, 
- Pl. de Lesseps, 
- Jardinets del costat de la  
Biblioteca M. Antonieta Cot 

12 d’abril
Cercavila i concert de 
cloenda del Festival 
Tradicionàrius 

14 d’abril
Diada Castellera Revolta 
de les Quintes
Plaça de la Revolució

23 d’abril
Diada de Sant Jordi

24 d’abril
Acte Lliurament Premis 
Vila de Gràcia

26 d’abril
Lliurament Premis 
Concurs Literari Vila de 
Gràcia

Del 2 al 6 de maig
Setmana de la Dansa

Del 7 al 12 de maig
30a Setmana de la Gent 
Gran

4 de maig 
Jornada de Comerç  
al Carrer

Pacificació Gran de Gràcia
de 17 a 19 h

11 de maig 
Aplec de la Sardana
Plaça Joanic 

14 de març 
Consell Barri La Salut
Casal Barri Cardener

15 de març 
Consell Escolar Districte

18 de març
Consell de Sostenibilitat

19 de març 
Consell Rector  
C. cívic El Coll-La Bruguera

20 de març 
Consell de l’Esport

21 de març 
Consell de Barri Vila  
de Gràcia

26 de març 
Consell Rector 
Centre cívic La Sedeta

27 de març 
Consell Barri Camp 
Grassot i Gràcia Nova

28 de març
Consell de Barri de 
Vallcarca i Els Penitents
Escola Farigola

Fins el 31 de de març
Dones de pes
Centre cívic el Coll - 
La Bruguera

Del 4 al 29 de març 
Veus de dones
Sala d’Exposicions Seu 
districte de Gràcia 

Fins el 26 de març
Una dona important a les 
nostres vides i Una mirada 
en femení
Centre cívic La Sedeta 

Del el 26 de març al 30 d’abril
Hilarión Brugarolas
Pintor de l’exili Republicà
Biblioteca Jaume Fuster

De l’11 al 31 de març 
Concurs de cartells de 
Festivals per a joves 2019 

Del 2 al 14 d’abril 
Pompeu Fabra. Una llengua 
completa
Centre cultural La Violeta

Del 16 al 30 d’abril 
Psicologia a través de les 
mandales
Centre cultural La Violeta

Del 3 al 15 de maig 
VII Concurs de Fotografia 
Gràcia Solidària. Mirades 
Solidàries
Centre cultural La Violeta

Del 15 al 17 de maig 
Parlem de Tebeos -  
Passen els Anys 
Casal de Barri Cardener

20 al 31 de maig 
Treballs de fi de curs 
Pintura i puntes de coixí 
i del 3 al 14 de juny
Pintura i dibuix
Exposició col·lectiva  
a càrrec dels talleristes. 
Casal de barri Cardener

Més informació a ajuntament.barcelona.cat/gracia

Festa Verda al Coll
Parc de la Creueta del Coll

Mostra accions 
Comunitària la Salut i 
Diada Castellera
Espai Quiró i Pl Sanllehy

29 de maig
Lliurament Premis Jocs 
Florals Escolars
Biblioteca Jaume Fuster


