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Pla de motos a
la Vila de Gràcia
a detectar fins a 150 motos aparcades de
manera incorrecta. La campanya consta
de tres fases: una fase d’informadors,
una segona fase d’avisos de la Guàrdia
Urbana i una tercera fase on es procedeix
a sancionar i retirar els vehicles mal
aparcats.
En el cas de la Vila de Gràcia cada
dos mesos se sumarà una zona nova
fins a cobrir, en el termini d’un any i
mig, tot el barri de manera simultània.
Posteriorment també està previst actuar
en zones adjacents. A més, vigilants de
l’ÀREA comprovaran que les infraccions
no es tornin a produir.
Barcelona va reprendre el mes de febrer
la campanya “Ciutat de Vianants”.
A aquesta es va sumar una actuació
específica al barri de la Vila de Gràcia amb
l’objectiu d’actuar sobre les més de 2000
motos que s’han detectat estacionades
irregularment a la vorera i que generen
problemes d’accessibilitat importants
amb els vianants, consumeixen una gran
proporció d’espai públic i provoquen
sorolls i molèsties de trànsit.
Per aquest motiu, s’ha dividit tota la
Vila de Gràcia en 7 àmbits d’actuació i
s’hi actuarà de manera específica i de
forma progressiva seguint el mateix
procediment que a la campanya de
ciutat. El primer espai on s’ha intervingut
és a l’interior del perímetre comprès per
Travessera de Gràcia, Gran de Gràcia,
Diagonal i Via Augusta. En aquest àmbit
on coincideix a més que és un espai amb
una alta densitat d’escoles, s’han arribat

A més a més, també està previst eliminar
les places senyalitzades de forma
irregular en carrers de plataformes
úniques que, avui dia, no compleixen,
normativa d’accessibilitat. En paral·lel,
s’està treballant per augmentar la
disponibilitat de places d’aparcament
per a motocicletes als pàrquings. Per
una banda, s’ha arribat a acords amb
els operadors perquè apliquin tarifes
amb descomptes als pàrquings amb
participació pública, i s’ha demanat als
privats que facin el mateix.

Dimarts, 10 de març de 2020

DECLARACIÓ D’EMERGÈNCIA
CLIMÀTICA A GRÀCIA
En l’actual context d’emergència
climàtica, Barcelona ha de donar
una resposta contundent. La fita és
reduir al 2030 un 50% les emissions
de gasos amb amb efecte hivernacle
respecte al 1992. Per aquest motiu,
el districte ha preparat la Mesura
de Govern ‘Declaració d’emergència
climàtica al districte de Gràcia’.
La ciutat s’ha plantejat 7 grans
canvis de model: canvi en el model
urbà, de mobilitat i infraestructures,
de model d’energia, de consum
i de residus, d’alimentació i de
model cultural i educatiu. En
aquest sentit, la declaració de
Gràcia inclou diferents actuacions
clau, que aposten per l’educació
ambiental i per impulsar el canvi
d’hàbits, entre les quals destaquen
la implantació d’una Superilla
al Camp d’en Grassot, aplicar el
programa Protegim les Escoles,
incrementar el verd públic, crear
cobertes i façanes verdes en edificis
municipals, millorar l’accessibilitat
de les voreres i la mobilitat vertical
(escales mecàniques de la Baixada
Glòria), augmentar el nombre de
carrers de Zona 30, consolidar la
infraestructura ciclista i millorar
la mobilitat, millorar la freqüència
dels busos a Gràcia, aplicar el
Pla de Motos, consolidar festes
sostenibles, ampliar la xarxa
d’Escoles + Sostenibles a Gràcia,
activar equipaments referents com
l’Aula ambiental Bosc Turull, fer del
parc de la Creueta del Coll un espai
de jocs d’aigua públic, etc.
La declaració és fruit d’un procés de
corresponsabilitat i reflexió conjunta
realitzat per la Taula d’Emergència
Climàtica, constituïda al juliol de
2019 com a grup de treball del
Consell de Sostenibilitat. El procés
ha comptat amb diferents sessions
de treball i de debat presencials i a
través de la plataforma Decidim. A
Gràcia, el districte ha buscat totes
les transformacions possibles en
el territori, i s’ha fet una sessió
participativa sobre l’emergència
climàtica per incloure accions
proposades pel veïnat per al PAD i
els pressupostos participatius.

DESTACADES
Procés de participació del PAD
i Pressupostos participatius
Durant el mes de febrer es va engegar
el procés de participació integral
del Programa d’Acció al Districte
(PAD) i Pressupostos Participatius
de Gràcia 2020-2023. Durant el
procés, s’ha convidat al veïnat a la
presentació de projectes a través de
trobades presencials als Consells de
Barri, Consells sectorials i sessions
monogràfiques, i telemàticament
a través de la plataforma decidim.
barcelona.

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR

què s’ha d’invertir fins al 2023. Dels
75 milions d’euros del pressupost
municipal, 6 milions s’executaran en
projectes dels barris de Gràcia.

MEDALLES D’HONOR DE GRÀCIA
El Plenari ha aprovat la proposta
d’atorgament de les Medalles d’Honor de
Barcelona 2020 a l’historiador gracienc
Josep Maria Contel i a “Salutem: Accions
Comunitàries del barri de La Salut”.

Trobada amb l’Alcadessa a Camp
d’En Grassot-Gràcia Nova
a les places, la freqüència dels
busos, la superilla del Grassot,
la transformació de Pi i Margall,
l’habitatge, la seguretat entorn les
escoles, etc. El veïnat es va mostrar
molt agraït per aquesta iniciativa de
proximitat.

Obre l’Ateneu de Fabricació
El dissabte 14 de març s’inaugurarà
l’Ateneu de Fabricació de Gràcia,
un espai de creació i formació
vinculat a les noves tecnologies i a la
fabricació digital en 3D que compta
amb diferent maquinària i recursos a
l’abast de tothom. L’Ateneu compta
amb diferents als quals se’ls ha
donat nom de dones vinculades
amb el món tecnològic. Està obert a
entitats i ciutadania en general.

Durant aquest curs s’han tornat a
preparar sessions informatives per a
les famílies interessades en el procés
de preinscripció i impulsades des del
Consorci d’Educació de Barcelona.
A Gràcia les de P3 van ser el 27/2 i el
5/3 i la de 1r de l’ESO serà l’11/3.

HISTÒRIA ORAL DE LA COMUNITAT
GITANA A GRÀCIA
El Districte i l’Arxiu Municipal de Gràcia
han impulsat aquest curs escolar
un projecte en estreta col.laboració
amb diferents centres d’educació
secundària i entitats del barri, que té
com a eix vertebrador la recuperació
de la història de la comunitat gitana de
Gràcia, a partir de fonts orals.
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Gràcia es suma a les diferents mesures que
la ciutat posa en marxa perquè els vianants
siguin els protagonistes de la mobilitat a
la ciutat a través de la transformació de
l’espai públic en un entorn més amable,
menys contaminat i més segur. Així, la
pacificació del c. Gran de Gràcia es suma
al projecte i es tallarà al trànsit cada
primer dissabte de mes de les 17 a 21 h.

Nova Mitgera verda pl. Dones del 36
La remodelació forma part del
Pla de Rehabilitació de mitgeres
consolidades 2018 - 2019 impulsades
per l’Ajuntament. Destaca la millora de
l’aïllament tèrmic de la finca adjacent
i l’obertura de noves finestres, la
instal·lació d’un jardí vertical i de 31
plaques fotovoltaiques, així com el
mural artístic que crea una nova relació
entre la plaça i l’obra realitzada,
homentatge a les dones del 36.

23 nous autobusos
d’emissió zero
L’adquisició dels vehicles elèctrics
forma part de la planificació de
TMB per renovar i actualitzar
ambientalment la flota
d’autobusos urbans de Barcelona.

Marató d’Emergència
climàtica

Amb els pressupostos participatius,
la ciutadania decidirà els projectes en

El 6 de març va tenir lloc una ‘Trobada
amb l’Alcaldessa’ al barri del Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova on el
veïnat va poder exposar i debatre
diferents temes. Entre aquests,
destaquen els relacionats amb
els carrils bici, el soroll nocturn

ACTIVITATS

BREUS

ACORD D’ADQUISICIÓ DE
LES FINQUES DEL CARRER
ENCARNACIÓ
La comissió de govern va aprovar
dedicar 6 milions d’euros per a
l’expropiació de les finques del carrer
Encarnació on està previst construir
una escola bressol amb la possibilitat
d’incloure-hi habitatge dotacional.

Més de 70 edificis i equipaments
municipals participen en
la Marató per l’Emergència
Climàtica, per conscienciar la
ciutadania sobre la necessitat
de reduir el consum d’energia,
gas i aigua. Els diners estalviats
es destinaran a projectes d’horts
socials en cobertes municipals.

Targeta moneder per
als serveis socials
La Targeta Barcelona Solidària
inclourà tots els ajuts de Serveis
Socials. L’objectiu és simplificar
el procés burocràtic i potenciar
l’autonomia i reduir l’estigmatització
de les persones usuàries. Es preveu
arribar a 16.000 famílies.

Entorns escolars més
segurs
L’estratègia “Protegim les
escoles” pretén millorar la qualitat
ambiental i la seguretat dels nens
i nenes i crear espais d’estada més
amables 200 centres educatius
fins al 2023. Una de les escoles
on primer s’actuarà serà a la de
Sagrada Família, al c. Sardenya.

Col.laboració per a la beca Mike Lane

Cicle BCN Negra

Els Castellers de la Vila de Gràcia han
obert una plataforma de micromecenatge
per col.laborar en la beca Mike Lane per
a treballs d’investigació i recerca en la
prevenció i cura de lesions medul.lars i
cervicals.

Entre el 30 de gener i el 9 de febrer
es va celebrar la 15a edició d’aquesta
consolidada fita literària que té lloc a la
Biblioteca Jaume Fuster.

Festa de Sant Medir
Gràcia va celebrar un any més el 3 de
març aquesta tradició amb 190 anys
d’història on hi van participar 24 colles.
El pregó es va fer el 23 de febrer.

Tradicionàrius
El 10 de gener es va engegar la 33a edició del
Festival Folk Internacional Tradicionàrius,
que s’allargarà fins el 3 d’abril. El Festival
ha obtingut el Premi Joan Amades 2019.

Inici de la ZBE
Des de l’1 de gener els vehicles
sense l’etiqueta de la DGT ja no
poden circular per la zona de baixes
emissions de Barcelona els dies
laborables, de 07 a 20 hores.

El dissabte 25 de gener, Gràcia va celebrar
els Foguerons de sa Pobla amb les
tradicionals glosses, tast de productes
mallorquins, exposicions i correfoc.

7a passejada en roda petita
El passat 1 de març La Salle Gràcia i
l’Associació Catalana Síndrome X Fràgil
van organitzar la 7a Passejada en roda
petita pels carrers de Gràcia.

Carnaval a Gràcia

Verdinada

Rues, correfoc, balls, degustació de
truites... Aquestes són algunes de les
activitats que es van fer als barris de
Gràcia entre el 20 i el 26 de febrer per
celebrar Carnaval.

El Districte va obrir a la ciutadania tres
horts urbans (de l’Avi, de Turull i de
les Cases) els dimecres 4, 11 i també
obrirà el 18 de març en el marc de la
Verdinada, organitzada pels Lluïsos.

Carnafoc al Coll

Noves estacions
de Bicing a Gràcia
El Bicing s’ampliarà amb 97
noves estacions, amb servei en
una vintena de barris on ara no
n’hi ha o no és suficient, i doblarà
l’oferta de vehicles elèctrics.
Entre aquests barris, està La
Salut i Vallcarca i els Penitents.

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia

El Coll va celebrar el Carnaval amb un
correfoc i un espectacle pirotècnic el 22
de febrer.

Desmedicalització i bones
pràctiques per a la salut
El Consell de Salut de Gràcia va organitzar
el 8 de febrer una jornada sobre
‘desmedicalització i bones pràctiques per
a la nostra salut’ a l’Espai Jove La Fontana.

Trofeu Internacional Vila de Gràcia
El 18 de gener va tenir lloc el XXII Trofeu
Internacional Vila de Gràcia on van
participar un total de 72 gimnastes.

Dia Internacional de la Dona
L’acte central del Dia Internacional de
la Dona es va celebrar a el 7 de març
a Gràcia. Durant tot el mes de març,
entitats i equipaments han organitzat
tallers, exposicions i activitats entorn el
feminisme i la dona.

ESPAI PÚBLIC
Retirada de plaques de
fibrociment al Mercat
de l’Abaceria

Adjudicació de l’obra de
14 habitatges a VallcarcaEls Penitents

A principis de març es van instal.lar les
làmines de polipropilè que confinaran
l’equipament per poder procedir a la
retirada de la teulada de fibrociment.
Aquestes làmines constituiran una
mena de “bombolla” que aïllarà el
mercat.El desmuntatge de les plaques
de la teulada es farà per fases i la
bombolla s’hi instal.larà per parts. Es
preveu que la coberta del mercat pugui
estar totalment retirada al mes de juny.
A partir d’aquell moment, es continuarà
amb la demolició dels laterals de
l’edifici, ja sense fibrociment.

L’obra, que executarà l’empresa Beta
Conkret SA, ha estat adjudicada
per un import de 2.834.000 euros i
tindrà el disseny proposat per l’equip
d’arquitectes F2M Francesch - Flavià Manzano. Dels 14 habitatges, n’hi haurà
5 que seran de 2 habitacions, i els altres
9 tindran 3 dormitoris. Les superfícies
útils seran d’entre 55 i 90 m2.

Baranes a carrers del Coll
Les feines per renovar les baranes de
protecció (o instal.lar una de nova allà
on no n’hi havia cap) s’han fet en aquests
quatre emplaçaments: c. Rubens - Beat
Almató, c. Móra d’Ebre - Sant Eudald (en
un extrem), c. Móra d’Ebre - Sant Eudald
(en l’altre extrem de la cruïlla), c. Sant
Eudald - Torrent del Remei.

Ampliació Aula ambiental
Bosc Turull
Amb l’ampliació, l’equipament compta
amb una bassa naturalitzada, i un nou
espai que donarà continuïtat al bosc a
partir d’una de les cinc plataformes, que
poden ser horts o tenir altres usos. La
bassa naturalitzada, que dona resposta
a una de les demandes d’entitats, té
com a objectiu protegir la biodiversitat i
potenciar la fauna de la zona. L’ampliació
ha permès guanyar 350 m2 més de bosc.

Obres d’enllumenat al c. Penedès

Enllumenat al c. Xiquets
de Valls i Mariana Pineda

L’actuació de millora integral de
l’enllumenat ha inclòs la renovació de
l’enllumenat existent amb tecnologia LED
per tal de millorar l’eficiència energètica i
el rendiment de la instal.lació.

L’actuació, que va finalitzar al març,
inclou la renovació de l’enllumenat antic
amb tecnologia LED, per tal de millorar
l’eficiència energètica i el rendiment de
la instal.lació.

AGENDA
ACTIVITATS
MARÇ
Del 5 al 27 de març. Cicle
Adona’t: 14enes Jornades
Feministes del Coll. Centre cívic
El Coll-La Bruguera.
18 i 20 març. ReparaTruck. Pl.
Gal.la Placídia. De 10.30 a 13.30 h.
27 de març. Acte central Dia
Internacional del Teatre.
Jardins d’Àustria Park Güell.
Fins 31 de març. Verdinada.
ABRIL
3 d’abril. Cloenda Festival
Tradicionàrius.

15 d’abril. Inauguració exposició
de la Revolta de les Quintes.
Biblioteca Jaume Fuster.

Del 5 al 28 de març. Exposició
‘Gordofòbia: un tema de pes’.
Centre cívic El Coll-La Bruguera.

15 i 29 abril. ReparaTruck.
Pl. Gal.la Placídia. De 10.30 a
13.30 h.

Del 6 al 20 de març. Exposició
‘Art i feminisme’. Espai Jove
La Fontana.

21 d’abril. Premis Vila de Gràcia.

Del 9 al 30 de març. Exposició
‘Cadena Global de cures’.
Centre cívic La Sedeta.

24 d’abril. Entrega premis
Concurs Literari Vila de Gràcia.
Centre Moral i Instructiu de Gràcia.
24 d’abril. Festa de la Primavera
2020. Parc de la Creueta del Coll.

EXPOSICIONS

4 d’abril. Diada bastonera
Diada gegantera.

Del 2 al 13 de març. Exposició
‘Veïnes, ciutadanes’.
Seu del districte de Gràcia.

5 d’abril. Diada castellera
de la Independència.
11 h. Pl. Revolució.

Del 3 al 23 de març. Exposició
‘Las Magas’. Espai Jove
La Fontana.

Més informació a ajuntament.barcelona.cat/gracia

Del 9 al 31 de març. Exposició
‘Una dona important a la meva
vida’. Centre cívic La Sedeta.

PARTICIPACIÓ
Audiència pública
16 d’abril.
Trobades per decidir el
pressupost participatiu i el
Pla d’Actuació del Districte
11 de març. Vallcarca i els
Penitents. De 16.30 a 18.30 h.

17 març. Pl. Lesseps i
voltants. D’11.30 a 13.30 h.
19 març. Pl. Nord i voltants.
D’11.30 a 13.30 h.
Punts d’informació itinerant
12 de març. Consell de Barri
Vallcarca i els Penitents.
18.30 h. Escola Farigola.
16 de març. Comissió
d’Infància, adolescència
i Joventut de Gràcia.
18.30 h..
17 de març. Consell de
Comerç de Gràcia. 15 h.
19 de març. Comissió
Drets Civils, Solidaritat
i Cooperació de Gràcia.
18.30 h.
26 de març. Consell Escolar
a Gràcia. 18 h.

