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      » Dossier de Premsa 

31 de juliol de 2018 

  

 
 

» 21 carrers guarnits participen en el concurs, i al llarg dels set dies es durant a 

terme gairebé un miler d’activitats 

 

» L'imaginari festiu gracienc s'enriquirà amb la incorporació de l'Àliga de 

Gràcia, i també es presentarà el recentment creat Esbart Vila de Gràcia 

 

» Per avançar cap a una festa lliure d'agressions masclistes, s'ha augmentat un 

10% el nombre de sanitaris, s'han reubicat i s'ha estudiat la il·luminació de nit 

per tal de garantir la seguretat de tots els espais 

 

» S’amplia l’horari del punt d'informació destinat a sensibilitzar, informar i 

atendre, en cas de produir-se, assetjaments i/o agressions masclistes i 

LGTBIfòbiques, que obrirà fins a les 6h 

 

» Per segon any,  les persones amb discapacitat visual podran visitar pel seu 

compte els carrers guarnits, amb audiodescripció 
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Entre el 15 i el 21 d'agost, Gràcia omplirà un any més els seus carrers amb la seva Festa 

Major, que comptarà amb gairebé un miler d’activitats (995) i 21 carrers guarnits. Al llarg de tot 

l’any, la Fundació Festa Major de Gràcia i el Districte de Gràcia han estat treballant 

conjuntament amb l'objectiu que tant els veïns i veïnes de la Vila de Gràcia com els visitants 

que passin per la Festa puguin gaudir-ne plenament de l'ampli ventall d'activitats obertes, 

plurals i participatives que s'estenen al llarg del barri.  

 

El regidor de Gràcia, Eloi Badia, ha remarcat que “el miler d’activitats que s’organitzaran al 

llarg d’aquests dies són possibles gràcies als centenars i centenars de persones que hi 

treballen. Des del districte hem volgut aprofundir en tres àmbits: que la festa inclusiva sigui 

transversal en el conjunt d’activitats, que sigui una festa més sostenible, i que s’incrementin les 

mesures per una festa amb tolerància zero amb les agressions masclistes.”  

 

 
 

Aquest any s'ha continuant avançant perquè la Festa Major sigui una festa inclusiva on tothom 

pugui gaudir tranquil i segur de les activitats, independentment de la seva diversitat funcional. 

Així s'implementa la Guia per unes festes lliures de masclisme a l’espai públic de Gràcia. 

Caminem cap a unes festes amb perspectiva de gènere, en la qual es donen indicacions de 

com organitzar la festa i s'implanten mesures com incrementar el nombre de sanitaris, 

reubicant-los, o millorar la il·luminació de determinats espais. També es torna a comptar amb el 

punt d'informació i assessorament sobre violència i assetjament masclista. El punt s'ubicarà a la 

Plaça de la Revolució.  
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Per segon any, les persones amb discapacitat visual podran visitar pel seu compte els carrers 

guarnits gràcies a una guia amb audiodescripció consultable a través de l'aplicatiu Wheris. 

També es mantindran les visites guiades i adaptades a diferents espais de la festa.  

 

I juntament amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, s'ha ofert a les comissions dels 

carrers de Festa Major una formació per a la prevenció de l'abús de l'alcohol durant el mes de 

maig, adreçada a les persones que estan a càrrec de les barres.   

 

 

» Elena Carreras, pregonera de la Festa 

Major de Gràcia 2018 
 

La doctora Elena Carreras, cap d'obstetrícia i ginecologia de 

l'Hospital Vall d'Hebron, ha estat escollida pel districte de Gràcia i 

la Fundació Festa Major de Gràcia perquè sigui qui doni el tret de 

sortida, amb el tradicional pregó del dia 14 d'agost a les 19h, a la 

Festa Major de Gràcia 2018.  

 

La relació de la doctora Carreras amb el barri va començar quan 

tenia 15 anys, quan amb les companyes de l'Institut Montserrat va 

començar a participar en les activitats del Centre Moral de Gràcia. 

Des de llavors ha estat membre de Pam i Pipa, de la vocalia de 

dones de l'Associació de Veïns i monitora de la lliga de la llet de Gràcia al Centre Artesà 

Tradicionàrius, entre altres tasques en les qual ha participat a la vida comunitària del barri des 

de diferents vessants. A la vocalia de dones de l'AVV del c. Salinas va descobrir l'especialitat 

que després ha desenvolupat com a doctora i el que fa referència a l'empoderament de les 

dones i a la qüestió de gènere.  

 

L'elecció de la doctora Carreras respon també a la voluntat del districte de Gràcia i de la 

Fundació Festa Major de posar en valor i donar el protagonisme que correspon a dones 

gracienques, que hagin excel·lit en el seu camp professional, més enllà que siguin o no 

personatges coneguts pel gran públic.  

 

La seva bona tasca professional ha estat reconeguda per la revista Forbes en considerar-la la 

millor professional de la seva especialitat a nivell estatal al desembre de 2014. Entre les seves 

fites més destacades, està la reparació prenatal del fetus amb espina bífida, que només fan 

cinc hospitals arreu del món, la prevenció del part prematur amb un pessari cervical que permet 

ampliar el temps del fetus dins de l'úter, o la recentment implantada cesària pro vincle per 

convertir aquesta intervenció en el més semblant possible a un part.  

 

 

» 21 carrers guarnits i prop d’un miler d’activitats 
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Aquest any participaran 21 carrers i places en el concurs de guarniments. D'ells, el carrer Verdi 

celebrarà els 40 anys que fa des que hi participa en el concurs, el carrer Llibertat, 20 anys, i el 

carrer La Perla complirà 10 anys des que hi va començar a participar. El guarniment dels 

carrers és el major atractiu de la Festa, i per aquest motiu es demana respecte als guarnits i a 

la tasca que fan els veïns i veïnes cada any.  Aquests són els espais que hi participen: 

 

 Berga  

 Travessia St. Antoni 

 Perill  

 Providència  

 Fraternitat de Dalt 

 Fraternitat de Baix 

 Ciudad Real  

 Joan Blanques  

 Joan Blanques de baix de tot  

 Llibertat  

 Mozart  

 Progrés  

 La Perla  

 Puigmartí  

 Tordera  

 Verdi 

 Plaça Rovira i Trias 

 Plaça de la Vila 

 Plaça Poble Romaní 

 Maspons  (entre Pere Serafí i 

abans d'arribar a Pl Sol)  

 Jesús (entre Sant Pere Màrtir i 

Gran Gràcia) 
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En total, s’han programat quasi un miler d’activitats en el conjunt del barri (995 activitats). Els 

espais festius co-organitzats pel Districte i altres agents socials del territori són ubicats a quatre 

places de la Vila.  

 

 Plaça de les Dones del 36: El Districte de Gràcia, l'Associació de Dones Minerva i el 

Consell de Dones del Districte hi organitza una programació amb activitats en clau de 

gènere, consolidant així la trajectòria mantinguda en els darrers anys. Les activitats en 

aquest espai s’iniciaran amb la descoberta de la placa descriptiva, reproducció de la 

originària, on s’explica l’origen de la plaça de les Dones del 36.  

 

 Plaça de la Revolució: Esdevé l'espai per a “La Revolució de la Ciència”. A la 

divulgació  científica per a tots els públics es sumen activitats d’humor com a novetat i 

també es consoliden les activitats inclusives i de col·laboració amb els Ateneus de 

Fabricació. Es manté la col·laboració amb els equipaments de Gràcia i la cessió de 

llibres descatalogats per part de les biblioteques del Districte. 

 

 Plaça del Sol: A banda de la tradicional programació de Folk, enguany recull també 

més activitats matinals i per a públic infantil i familiar i les actuacions dels guanyadors 

dels DMJ (Gràcia Districte Musical Jove) i el Desconnecta, dels equipaments juvenils 

del Districte i de Lluïsos, que presenten el Catàleg de grups novells. 

 

 Plaça del Diamant: El Swing torna a ser el centre d’interès de la programació de la 

Plaça Diamant en la que totes les escoles de swing de Gràcia tenen cabuda per oferir 

tallers i classes obertes. 

 

 

» Novetats en la programació de la cultura popular 
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La programació de cultura popular pren aquest any un nou impuls reforçant-se amb novetats 

destacades. Així, en aquesta Festa Major l'imaginari festiu gracienc s'enriquirà amb un nou 

element, ja que s'hi incorpora l'Àliga de Gràcia, una figura institucional que es presentarà el 

proper 15 d'agost al matí de Festa Major i que serà l’encarregada de fer els balls d’homenatge 

del Districte.  

 

No és l'única presentació destacada d'aquesta Festa Major de Gràcia 2018 pel que fa a la 

cultura popular. També es presentarà el recentment creat Esbart Vila de Gràcia: un nou esbart 

gracienc nascut al Cercle Catòlic i que vindrà a sumar-se a les colles de cultura popular de la 

Vila. 

 

Els geganters de Gràcia en el 25è aniversari dels gegants nous Pau i Llibertat, ho celebren amb 

dues noves iniciatives: "La convidada" un nou passeig i cercavila de gegants que tindrà lloc el 

19 d'agost i "el toc a plegar", el cercavila nocturn amb gegants i gegantons com a final simbòlic 

de la festa de cultura popular i que tindrà lloc el dia 21 després del Correfoc. 

 

Els castellers tenen un paper destacat en aquesta edició. Si divendres 17 d’agost participarà a 

la festa la Colla Jove dels Castellers de Sitges, dissabte 18 d’agost per a la Diada de Festa 

Major les colles convidades seran els Xiquets de Reus, Moixiganguers d’Igualada i la Colla 

Jove  dels Xiquets de Valls. 

 

A banda, per primera vegada, la Festa Major de Gràcia s'organitzarà amb els criteris del nou 

Protocol Festiu de la Vila de Gràcia, un cop aprovat per la Comissió de Seguiment del Protocol 

Festiu i del Plenari del Districte. 
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» Una festa segura i accessible 
 
Els carrers de la Festa Major i espais de Festa, 

amb el suport de la Fundació Festa Major i del 

Districte, mantenen un any més un sistema 

organitzatiu d'autoprotecció per a cadascun dels 

carrers engalanats i altres espais de festa. 

Aquesta tasca és el fruit de la voluntat del Districte 

i la Fundació per anar millorant la gestió de la 

prevenció i de la seguretat de la festa, així com la 

bona predisposició dels carrers.  

 
 
» Itineraris recomanats i pla d'accés de sentit 

obligatori en moments de màxim aforament  
 
Per quart any consecutiu es crear un pla 
d'itineraris recomanats i d'accés de sentit obligatori 
en determinats carrers, amb l'objeciu de garantir 
les condicions òptimes de seguretat, accessibilitat 
i gaudi de la festa. 
 
El pla previst organitzarà els carrers guarnits en 
els moments de màxim aforament i concentració 

de visitants i podrà determinar que el sentit únic del carrer col·locant unes tanques provisionals 
indicatives informant als visitants i afavorint així una major fluïdesa en aquell carrer.  
 
A banda, s'ha tornat a elaborar un Mapa de la Mobilitat que compta amb informació sobre el 
transport públic proper al barri, les principals afectacions al trànsit amb motiu de la Festa, així 
com els principals serveis d'aparcaments reservats per a persones amb discapacitat, parades 
de Bicing, de taxi o pàrkings.  
 
(El plànol amb els sentits de circulació recomanats per als vianants en moment de màxim 
aforament i la informació sobre transport públic el podeu trobar al final d'aquest dossier).  
 
 
» Gràcia ANTIMASCLISTA 
 
Per avançar cap a una festa lliure d'agressions masclistes, s'ha augmentat un 10% el nombre 
de sanitaris a la via pública i s'han reubicat, amb l'objectiu d'augmentar la seguretat de les 
persones usuàries. En total, s'hi han instal·lat 95 sanitaris bàsics, 23 d'adaptats i 8 urinaris tipus 
font. A més, s'ha estudiat la il·luminació de nit en els espais de festa per tal de garantir la 
seguretat de tots els espais.  
 
Aquestes són algunes de les recomanacions de la Guia Per unes festes lliures de masclisme 
a l’espai públic de Gràcia, consensuada per la Taula d'Abordatge de violències masclistes de 
Gràcia formada pel districte, el Circuït Barcelona contra la violència masclista, Feministes de 
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Gràcia, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears i CJAS. Les millores s'han 
plantejat a partir de l’experiència de treball amb el protocol elaborat  per a la darrera Festa 
Major de Vila de Gràcia.  Es va veure la necessitat de fer un pas més i redactar, a partir del 
marc del protocol, una guia de recomanacions per a caminar cap a unes festes amb 
perspectiva de gènere per a tot el districte.  
 

Entre les recomanacions recollides a la guia, 
també n'hi ha de referides al conjunt d’elements 
de la festa a tenir cura: model d’organització, 
programa festiu, un compendi de 
recomanacions que avancen temes fins ara no 
contemplats com la gestió de l’espai públic de la 
Festa.  
 
El punt d'informació destinat a sensibilitzar, 
informar i atendre, en cas de produir-se, 
assetjaments i/o agressions masclistes i 
LGTBIfòbiques,  ampliarà el seu horari de les 
22.30h fins a les 6 entre el 15 i el 18 d’agost. 
Els dies 19 i 20 d’agost tindrà un horari fins a 
les 4.30h, i el 21 d’agost, fins a les 3h. El punt 
d’informació estarà situat a la plaça de la 
Revolució. A més, dues parelles d’informador i 
assessors, itinerants pels diferents espais.    

 
Durant el mes de maig es van fer dues sessions de formació sobre el protocol per prevenir 
violències masclistes als responsables de les entitats i dels carrers que realitzen festes 
nocturnes al districte de Gràcia.  
 
Quant a la vigilància de l'espai públic, entre el 15 i el 21 d'agost hi ha previst un operatiu 
especial mentre duri la celebració de la Festa Major, amb patrulles de la Guàrdia Urbana i 
Mossos d'Esquadra dimensionades per tal de garantir un desenvolupament de la Festa correcte 
i segur.  
 
 

» Festa inclusiva 

 
En aquesta edició, es continua treballant per fer de la Festa un esdeveniment inclusiu i amb 
criteris d'accessibilitat, tant pel que fa a les barreres arquitectòniques com pel que fa a les 
barreres de comunicació, en el qual tothom tingui facilitats per gaudir-ne independentment de la 
seva diversitat. El Districte de Gràcia, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i la 
Fundació Festa Major venen treballant des de fa mesos per continuar avançant en fer de la 
Festa un esdeveniment. 
 
Per segon any, les persones amb discapacitat visual podran visitar pel seu compte els carrers 
guarnits seguint una guia feta amb audiodescripció, gràcies a un nou contingut creat amb 
l'aplicatiu Wheris. També es podrà consultar d'aquesta manera la programació de les festes.  A 
banda, es continuaran organitzant visites guiades adaptades als carrers guarnitsi espais de 
festa, així com al refugi de la Plaça del Diamant.  
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Es podrà comptar amb conta contes inclusius, tallers infantils, tallers ambientals, sensorials, 
activitats de sensibilització,.. Totes les accions es podran consultar en el programa general. 
 
Aquesta col·laboració entre les entitats que hi treballen i el districte és fonamental per 
empoderar les persones amb diversitat funcional, enfortir la seva xarxa social i trencar estigmes 
o prejudicis. 
 
 

» Sostenibilitat i convivència, claus  
 
Com s'ha fet en els darrers anys, i d'acord amb la Fundació Festa Major de Gràcia, s'ha acordat 
amb els carrers participants la millora dels aspectes de convivència i sostenibilitat de la festa. 
 
Com l'any passat, es col·locaran limitadors de so per respectar el descans dels veïns i veïnes. 
D'aquesta manera, i amb la complicitat de les comissions de festa dels diferents carrers, s'ha 
aconseguit optimitzar la distribució d'altaveus, tarimes i altres dispositius per reduir-ne l'impacte 
del so en els habitatges i s'han situat limitadors de so a diferents punts de la festa els dies de 
més afluència o intensitat musical. En tot cas, cal recordar que:  
la instal·lació d'un limitador suposa una reducció de la percepció del nivell sonor, sense 
perjudicar la qualitat musical, i minimitzant l'impacte acústic en els habitatges més directament 
afectats. 
 
Per tal de potenciar la percepció de millora en l'impacte acústic, aquest any es mantindrà la 
distribució dels limitadors durant tots els dies de la festa. D'acord amb les programacions, la 
major concentració de limitadors serà dijous 16 d'agost, divendres 17 d'agost, i dissabte 19 
d'agost. En total, està previst incorporar limitadors de so a una cinquantena d'escenaris de la 
festa, i es limitaran prop d'un centenar d'actuacions musicals.  
 

 

» Neteja  

 

El servei de neteja es reforça per tal de mantenir en tot moment el bon estat de neteja dels 

espais públics on es fan les activitats de la Festa Major d’enguany. El servei de neteja 

començarà a les 7h cada matí i continuarà a la tarda i sobretot a la nit per tal de fer una neteja 

en profunditat un cop acabades totes les activitats programades. 

 

En total treballaran unes 215 persones diàries en un dispositiu que es reparteix en torns de 

matí, tarda i nit i que suposa un increment del 125% del personal habitual. 

 

Com a tasques prioritàries, els equips del dispositiu de neteja de la Festa Major duran a terme 

tasques de neteja amb aigua dels carrers i places, reforç del servei d’aigua amb producte 

odoritzant allà on s’hagin detectat actuacions incíviques i el buidatge de papereres. Els horaris 

de recollida de residus s’adapten a les programacions de la festa i als conseqüents  canvis 

forçats en la mobilitat al barri.  

 

Es preveu la utilització d’unes 1.750 papereres de cartró entre tots els carrers i places, i es 

reforçarà la recollida selectiva i orgànica. Els carrers disposaran també de bujols per cadascuna 
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de les fraccions de recollida selectiva. Aquest any es distribuiran també per les places punts de 

selectiva amb papereres de cartró de colors (groc, marró, blau i gris) per a les diferents 

fraccions de residus. 

 
 

» Got reutilitzable, també a la Plaça del Sol 

 
Pel que fa a l'ús del got reutilitzable que es va començar a implantar l'any passat, en aquesta 
edició es manté el seu ús i s'amplia també als establiments de la Plaça de Sol. La mesura es 
pot dur a terme, gràcies a la col·laboració de la Fundació Festa Major, Sant Miguel i Ecofestes.   
 
El got, amb un disseny específic per a la Festa Major, serà distribuït mitjançant un petit dipòsit 
d'un euro en concepte de lloguer a totes les barres de la Comissió de Festes. Tothom podrà 
retornar el seu got en el moment de marxar a qualsevol barra de la Comissió i recuperar així el 
dipòsit. D'aquesta manera, s'evita el seu abandonament.  
 
L'aplicació d'aquest sistema té l'objectiu de reduir l'impacte ecològic i les deixalles en carrers i 
places. La desaparició del residu del got d'un sol ús també evita l'acumulació excessiva de 
plàstics en papereres, contenidors i al terra.  
 
 
 
 
 
 

» Horaris de la Festa Major   
 

Com cada any, i amb l’objectiu de fomentar la programació d’activitats diürnes i reduir l’oferta de 

franja nocturna s’ha establert un límit d’horari a totes les activitats lúdiques de tots els espais. 

Els horaris de festa als carrers són fins a les 2h en dies feiners i vigílies de feiners, i fins a les 

3:30 h els divendres i dissabtes. 

 

A les places del Sol, Diamant i Revolució, l’horari límit és fins a la 1h cada en dies feiners i 

vigílies de feiners i fins a les 2:30 h els divendres i dissabtes amb l’objectiu que l’activitat no 

resti públic als carrers, els autèntics protagonistes de la festa.  

 

Com en els darrers anys durant els dies de festa s’autoritzarà l’ampliació de l’horari de les 

terrasses dels locals de pública concurrència de 20h a 3h o 3:30 h segons dia laboral o cap de 

setmana. 

 

Es recomana l’ús del transport públic per desplaçar-se els dies de la Festa. Per afavorir la 

mobilitat sostenible durant la Festa, s’oferirà servei ininterromput de metro la nit de divendres 

17 a dissabte 18 d’agost. La nit de dissabte 18 a diumenge 19, el servei serà ininterromput com 

és habitual.. 
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