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EL PRESSUPOST MUNICIPAL 
SUPERA EL PRIMER TRÀMIT
La Comissió Extraordinària 
d’Economia i Hisenda ha aprovat 
inicialment el pressupost municipal 
per a l’any 2020. Es tracta d’una 
proposta expansiva de 2.971 
milions d’euros que planteja 
un increment en els ingressos i 
notables partides tant de despesa 
com d’inversió per combatre les 
desigualtats socials i fer front a 
l’emergència climàtica.

El pressupost municipal preveu 
incrementar la despesa per 
afrontar els grans reptes i objectius 
de la ciutat: d’una banda, mantenir 
la cohesió social, reduir les 
desigualtats i prioritzar l’accés 
a l’habitatge i, de l’altra, donar 
resposta a l’emergència climàtica 
i preservar un espai públic de 
qualitat.

També destaca l’increment en 
la inversió, fins assolir els 549,8 
milions d’euros. Bona part d’aquest 
creixement es destina a la inversió 
en habitatge públic, que augmenta 
dels 73 milions del 2019 als 121,1 
milions previstos per al proper 
exercici, que es destinaran a la 
construcció d’edificis d’habitatge i 
als ajuts a la rehabilitació.

La transformació urbanística i de 
l’espai públic és la partida principal 
del pressupost, seguida per la de 
manteniment i la de construcció 
d’equipaments nous.

La proposta de pressupost 2020 de 
despesa corrent per al Districte de 
Gràcia és de 26,57 M EUR, el que 
representa un increment del 4,52% 
respecte el 2019. La proposta 
es presenta al Consell Ciutadà 
i l’informe favorable és vota al 
Consell Plenari.

Els comptes han superat el 
tràmit i ara s’obre un període 
d’informació pública perquè s’hi 
puguin presentar al.legacions. Es 
preveu que l’aprovació definitiva del 
pressupost es faci al Ple de ciutat 
del 20 de desembre.

L’Alcaldessa es desplaça a 
Gràcia i es troba amb el veïnat 
de La Salut
L’activitat institucional de l’Ajuntament 
de Barcelona es va traslladar el passat 21 
i 22 de novembre a Gràcia. La Comissió de 
Govern, integrada pel conjunt de tinents 
i tinentes d’alcaldia i regidors i regidores 
del Govern, es va celebrar el 21 a la seu 
del districte de Gràcia.

Després de la Comissió, l’equip d’Alcaldia 
va visitar diferents equipaments 
sòcioculturals dels barris de Gràcia. 
A la tarda, l’alcaldessa es va apropar 
a la Biblioteca Jaume Fuster, on va 
poder presenciar una activitat infantil 
i l’aula d’informàtica amb persones de 
la Fundació Ludàlia, que van explicar el 
procés de creació del cartell guanyador 
de la imatge del Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat. Ada Colau 
també va visitar el Centre cívic La Sedeta, 
eix vertebrador del barri d’El Grassot. 

Durant el segon dia al districte de Gràcia, 
l’Alcaldessa va visitar el Centre Cívic El Coll 
- La Bruguera, un equipament que es troba 
a l’edifici de l’antiga editorial Bruguera. 
Allà va visitar la Casa d’Oficis, que ofereix 
programes que cerquen la inserció laboral 
de joves menors de 25 anys. També va 
poder compartir els ‘àpats en companyia’, 
un servei que vol facilitar una alimentació 
adequada i un espai de relació a persones 
grans en situació de fragilitat.

I del Coll, l’equip es va traslladar a La Salut, 
a l’escola Turó del Cargol, molt implicada en 
el pla comunitari Salutem i que ha impulsat 
projectes com la 1a batucada escolar i 
familiar de la ciutat Batucargol; el bus a 
peu; i la geganta del barri Cargolina.

TROBADA AMB EL VEÏNAT DE LA SALUT
En aquesta escola es va fer la trobada 
amb l’Alcaldessa, on els veïns i veïnes del 
barri de La Salut van poder exposar a Ada 
Colau les seves inquietuds, peticions i 
agraïments.

L’aplicació de la Zona de Baixes Emissions 
(ZBE) a partir de l’1 de gener de 2020, la 
preocupació pel risc de gentrificació, el 
problema del soroll i la contaminació, 
el robatori de motos, la mobilitat i els 
carrils bici i els agraïments a l’alcaldessa 
per haver-se traslladat al barri van ser 
els primers temes que veïns i veïnes van 
plantejar.

L’educació i la manca de places a 
l’escola bressol també van centrar les 
intervencions i reflexions. Del veïnat va 
agrair a l’alcaldessa les diferents accions 
de pacificació adoptades al barri, però 
al mateix temps, va demanar accions 
per combatre els efectes de “l’autopista 
urbana” de Travessera de Dalt. Altres 
intervencions van demanar crear més 
espais per a gossos. El tema de mobilitat 
va ser reincident i es va reclamar més 
informació respecte a les escales 
mecàniques del barri, així com la posta 
en marxa de la Línia 9 de metro. També va 
haver-hi peticions per garantir els drets 
de la gent sense llar. L’Alcaldessa va 
escoltar i respondre totes les inquietuds 
del veïnat en una trobada que va durar 
prop de tres hores.



DESTACADES ACTIVITATSBREUS

Campionat Pilota Escuma
El Campionat de futbol amb pilota 
d’escuma, per a nens i nenes d’entre 6 i 12 
anys, va tenir lloc el 19/10, a les places Vila 
de Gràcia i del Sol.

Encesa de llums Nadal
El 28 de novembre va tenir lloc  la 
tradicional encesa de llums de Nadal. 
L’actriu gracienca Patrícia Bargalló va donar 
la benvinguda al Nadal. Per celebrar-ho, 
es va fer una repicada de batucades i un 
brindis als entorns del Mercat de l’Abaceria.

Suspensió llicències 
allotjaments turístics
La Comissió de Govern de 
l’Ajuntament de Barcelona va 
aprovar la suspensió de comunicats 
d’obertura i d’ampliació d’habitatges 
d’ús turístic. La mesura s’avança 
als possibles efectes de la nova 
regulació que prepara la Generalitat, 
que inclourà el lloguer d’habitacions 
com a nou tipus d’allotjament turístic.

Noves tarifes de 
transport públic
L’Autoritat del Transport de 
Barcelona (ATM), ha acordat 
abaixar els preus dels bitllets d’ús 
freqüent a partir del gener per 
potenciar l’ús intensiu del transport 
públic i fer que desplaçar-se 
diàriament en metro, autobús, tren 
i tramvia surti més bé de preu.

CELEBRACIÓ DEL 25N
Amb motiu del Dia Internacional per 
a l’eliminació de la violència vers les 
dones, a Gràcia es van fer diferents 
tallers i conferències. L’acte central es 
va fer el 15 de novembre a la pl. Virreina, 
on es va retre homenatge al 20è 
aniversari del feminicidi de M. Àngeles 
Chivan, veïna de Gràcia i que amb 21 
anys va ser assassinada després de 
resistir-se a un intent de violació.

JUGUEM A LA PL. VILA
En el marc de la campanya “Juguem 
a les Places” la plaça de la Vila acull  
la  nova proposta “el cistell de jocs”.   
Els nens i nenes podran demanar  
en préstec als establiments  
col.laboradors identificats, a més 
de les  conegudes pilotes d’escuma, 
altres  joguines i jocs que trobaran 
en el cistell com: baldufes, cordes, 
gomes de saltar i indiakes. Els dilluns i 
dimecres fins el 18/12 i el 5/12 i 13/12.

Expedients sancionadors 
a 30 botigues dels 
entorns del Park Güell  
i Casa Vicens
Les botigues sancionades 
incompleixen amb la regulació 
del Pla especial d’ordenació dels 
establiments comercials destinats 
a la venda d’articles de record a la 
ciutat de Barcelona. La normativa 
té com a objectiu protegir el teixit 
comercial.

El preu de l’aigua baixa 
al gener
L’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) ha aprovat una rebaixa del 
4,95% en el preu de l’aigua a partir 
de gener. La mesura beneficiarà 2,8 
milions d’usuaris de 23 municipis.

Suspensió de llicències 
per obrir locals de joc
Un nou pla d’usos regularà 
la implantació dels locals de 
joc i apostes per fer front als 
problemes de salut i dependència 
que generen aquestes activitats. 
La mesura, que proposarà reduir 
el nombre d’establiments i 
allunyar-los dels centres escolars 
i sanitaris, inclou la suspensió de 
llicències per obrir-ne nous. 

Lliurament dels premis concurs 
de fotografia de Festa Major
El 6 de novembre es van lliurar els premis 
del 23è Concurs de fotografia. Totes les 
obres presentades es van exposar a la 
seu del districte fins el 28 de novembre.

Trobada comunitària al barri 
de La Salut
El 16 de novembre va tenir lloc una 
trobada al barri de La Salut oberta a tot 
el veïnat, on es van abordar diferents 
temes, com ara la salut o l’habitatge. 

Fira de productes de proximitat 
al Mercat de l’Abaceria
La 2a fira de productes de proximitat es 
va fer el 9/11 amb l’objectiu de revitalitzar 
els entorns del Mercat de l’Abaceria 
de Travessera de Gràcia. Hi va haver 
activitats i tallers durant tot el dia.

Gràcia Riu
Del 16 al 30 d’octubre, Gràcia es va omplir 
d’activitats en el quart cicle d’humor als 
barris del districte, Gràcia Riu.

Premis Nit de l’Esport 2019
Gràcia va premiar esportistes i entitats 
esportives en la seva emblemàtica Nit 
de l’Esport celebrada  el 24 d’octubre. 
El reconeixement a la millor trajectòria 
esportiva com a club esportiu o entitat 
ha estat per a la Secció Esportiva Acidh. 
La Marina Badàs Moreno i l’ Oriol Pla de 
Casacoberta ambdós de Bàsquet Lluïsos 
van ser premiats a  la millor trajectòria 
esportiva individual femenina i masculina. 
El premi a la Millor activitat pedagògica 
es va atorgar a la Plataforma Bàsquet 

Club. El reconeixement al Millor equip 
masculí ha estat per a Ricard Martín, Max 
Fresneda, Alex Aguilera i Hugo Santana, 
del Gràcia Gimnàstic Club. L’equip femení 
Lliga Premaat del Club de Natació de 
Catalunya ha obtingut el Premi al millor 
equip femení. Les modalitats de millor 
esportistes masculí i femení d’enguany 
van ser per  en Jordi Gascón i Planelles, 
també del Club Natació Catalunya i  la 
gimnasta Lucía Gómez Garrido, de La 
Salle Gràcia Club esportiu.

Premi a la iniciativa ‘Horts al Terrat’
El projecte Hort al Terrat ha estat 
escollit per l’European Public 
Sector Award, com la pràctica més 
innovadora i eficient del sector públic, 
a nivell local, entre un total de 160 
candidatures de 18 països europeus.

L’Hort al Terrat és un projecte que millora 
la vida de les persones amb discapacitat, 
recupera i millora espais en desús de 
la ciutat per fer-los útils i verds. N’hi ha 
5 a la ciutat, un dels quals es troba a 
l’Espai Jove La Fontana.

Premi a la regulació de visitants 
del Park Güell
El World Travel Market, la fira 
internacional anual del sector del 
turisme, ha premiat el sistema de 
visites regulades del Park Güell amb 
un dels World Responsible Tourism 
Awards, que reconeixen pràctiques i 
iniciatives en la gestió turística que 
poden servir com a exemple per a 
altres ciutats del món en l’àmbit de la 
indústria turística i de viatges.

SERVEI REPARA TRUCK
Des d’octubre i alguns dies puntuals, a la 
pl. Gal.la Placídia es pot trobar el servei 
mòbil Repara Truck per autoreparar 
petits electrodomèstics, bicicletes, i 
aparells informàtics. Durant el mes de 
desembre, estarà el dia 18.

Barcelona  ZBE a partir del gener 
La Zona de Baixes Emissions (ZBE), 
que entra en vigor el proper 1 de 
gener de 2020, és una àrea protegida 
de més de 95 quilòmetres quadrats 
en la qual es prohibeix la circulació 
dels vehicles més contaminants els 
dies feiners, de 7.00 a 20.00 hores. 
La mesura, que respon a una situació 
d’emergència climàtica i de salut, 
inclou tota la ciutat de Barcelona i 
una part o la totalitat dels municipis 
de l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà 
de Llobregat, Esplugues de Llobregat 
i Sant Adrià de Besòs. Queden fora 
de la ZBE les rondes, el barri de 
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i la 
Zona Franca. El passat 25 de novembre 

a la Biblioteca Jaume Fuster va tenir 
lloc una sessió informativa per al veïnat 
de Gràcia on hi van participar prop de 
100 persones. Durant la sessió, es 
va explicar amb detall com afectarà 
l’entrada en vigor de la ZBE.

Gràcia amb Algèria

El Centre cívic La Sedeta i El Centre cívic 
El Coll van acollir diversos dels actes 
de Gràcia amb Algèria dins de la XXVI 
Setmana Cultural, entre el 23 de novembre 
i l’1 de desembre.

Coll Fantasy al Coll
El 15è Cicle de Fantasia i Ciència 
Ficció, entre el 8 de novembre i el 7 de 
desembre al Coll, va incloure projeccions 
de pel.lícules, exposicions, xerrades, 
conferències, presentacions literàries, 
jornades lúdiques, entre altres activitats.

5a Diada de la Diabòlica Gràcia
El 19 de novembre la Colla de diables 
la Diabòlica de Gràcia va celebrar la 5a 
Diada Diabòlica amb un correfoc.

Dia Internacional de les 
Persones amb Discapacitat
El 3/12 va ser el Dia internacional de les 
persones amb discapacitat, i les entitats 
de Gràcia ho van celebrar amb diferents 
tallers dirigits a les escoles i la lectura 
d’un manifest sobre la inclusió en l’art.

MEDALLES HONOR A MONCHO I 
EL CENTRE
L’Ajuntament de Barcelona va atorgar 
les medalles d’honor a Ramón 
Calabuch Batista, Moncho (a títol 
pòstum), en reconeixement a la seva 
carrera artística. I també al Centre 
Moral i Instructiu de Gràcia, pels 150 
anys d’història com a institució de 
referència, foment de l’associacionisme 
i treball en la formació, la cultura i el 
lleure de la Vila de Gràcia.

Diada dels Castellers 
La Diada es va celebrar el 27/10 a la plaça 
de la Vila i hi van participar els Castellers 
de la Vila de Gràcia, els del Poble Sec, 
Sagals d’Osona i Xics de Granollers.

Comerç al carrer Torrent de l’Olla
El 30 de novembre, de 10 a 16 h, els comerciants 
de l’Eix Torrent de l’Olla van organitzar una 
jornada de comerç al carrer amb activitats i 
animació per a tots els públics.



ESPAI PÚBLIC

AGENDA

Més informació a ajuntament.barcelona.cat/gracia

Canvi de sentit als carrers 
Minerva i Sèneca
L’1 de novembre els carrers de Sèneca 
i Minerva, al barri de la Vila de Gràcia, 
van canviar  de sentit per millorar-ne la 
mobilitat.

Ampliació de voreres als  
c. Salvador i c. Ventallat
Durant el mes de novembre es van fer 
obres per a l’ampliació de la vorera a 
la cruïlla dels carrers Sant Salvador i 
Ventallat per millorar l’accessibilitat 
i la connexió entre la plaça del Nord i 
els jardins de Mestre Balcells.

Al novembre es van iniciar les obres 
de millora de les voreres dels carrers 
Cardedeu i Sardenya. També es va 
fer l’arranjament del paviment de la 
vorera passant del carrer Torrent de 
l’Olla, a la cruïlla amb el c. Siracusa.

Paviments al c. Cardedeu, 
Sardenya i Torrent de l’Olla

Obres de retirada de plaques i 
enderroc del Mercat Abaceria
El procés de retirada del fibrociment es 
farà amb el sistema de confinament per 
donar les màximes garanties al veïnat 
i vetllar per la salut pública. Per tal de 
poder iniciar les obres de retirada, la 
Generalitat, ha d’aprovar el pla de treball. 
Tot el procés de retirada es preveu que 
duri uns 4 mesos i que finalitzi durant 
el mes d’abril/maig. Un cop acabada la 
retirada de tot el fibrociment, s’iniciarà  
la fase pròpiament d’enderroc del 
mercat, que es preveu que s’acabi el mes 
d’agost de 2020.

Enllumenat al c. Riera 
Sant Miquel i c. Rubens
Entre el 14 i 15 de novembre 
es va fer el pla de renovació de 
l’enllumenat del c. Riera de Sant 
Miquel i entre el 18 i 22 de novembre 
es va executar el pla de renovació 
de l’enllumenat del c. Rubens.

Millora i creació de passos 
de vianants
S’ha continuat treballant per millorar 
l’accessibilitat dels vianants i/o del veïnat. 
D’una banda, amb la creació de nous 
passos de vianants a la  Riera Can Toda, 
Encarnació, 61 i a la cruïlla del c. Torrent 
de l’Olla - c. Bellver i, de l’altra, amb 
actuacions per millorar el manteniment 
de passos de vianants ja existents, com 
el de Mare de Déu de la Salut o del c. Sant 
Salvador amb c. Verntallat

Obres de Can Carol
Les obres del futur Casal de barri de 
Can Carol, que van començar a l’abril, 
han continuat amb els prefabricats 
de fusta que configuren l’estructura 
interna de l’edifici. Es van fabricar 
en taller, i s’han anat encaixant. El 
projecte preveu consolidar els elements 
estructurals que romanen en peu, amb 
l’objectiu de recuperar-ne la identitat 
de Can Carol.

PARTICIPACIÓ
17 de desembre 
Consell Barri Vila de Gràcia

Del 10 de desembre al  
6 de gener 
Viuen al carrer perquè volen?  
Centre cívic El Coll

Exposició Pessebres: 
Del 3 de desembre al 4  
de gener 
Centre Moral i Instructiu  
de Gràcia

Del 9 de desembre al 2  
de febrer 
Fundació Festa Major  
de Gràcia

Del 9 de desembre  
al 2 de febrer 
Pessebre de clics de 
playmobil a La Violeta  
de Gràcia

ACTIVITATS
14 de desembre 
Comerç al carrer per Nadal

15 de desembre 
Concert solidari 
Centre cívic El Coll

19 de desembre a les 18.30 h 
Presentació de la publicació 
“Contem La Revolta”, el conte 
de la Revolta de les Quintes 
Llibreria Casa Anita

Del 13 de desembre  
al 4 de gener 
Benvinguda Màgia de Nadal 
als entorns comercials de 
l’Abaceria 
Titelles, tallers infantils, espais 
de jocs, fira d’artesania, 2n 
concurs de pessebres

21 de desembre 
Tió de Nadal a La Violeta

EXPOSICIONS
Fins el 14 de desembre 
Gràcia solidària

I també per Nadal 
Pastorets, fires, activitats 
als mercats,  tiós, l’Estel de 
Nadal, Nadal Solidari, Cant 
de la Sibil.la, concerts...

Més de 100 activitats al 
vostre abast. Consulteu la 
guia de Nadal Benvinguda 
Màgia a Gràcia al web

21,22 i 23 de desembre  
d’11 a 14 h  
Nadal a la plaça de la Vila 
Jocs clàssics i de taula, ludoteca 
infantil i jocs motrius...

Del 27 al 31 de desembre  
de 10 a 14 i de 16 a 20 h 
Nadalàctic a la Plaça del Sol 
4a Fira del Joc i la creativitat  
de Gràcia

Tallers creatius, espectacles 
familiars, jocs de taula, racó 
dels menuts. I molt més...


