
» Balanç FMGràcia  
21 d’agost de 2019 

www.bcn.cat/premsa 1 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Balanç de Festa Major de Gràcia 2019 

 

 

 

» 24 carrers i places guarnides han participat en l’edició d’enguany. El carrer 

Progrés guanya el primer premi del concurs de guarnits.  

 

» Els 42 espais de festes que hi havia han organitzat un total de 1.214 activitats 

amb una afluència molt alta, sobretot en els actes diürns  

 

» També es consolida la festa familiar i la vessant inclusiva de la festa amb la 

implicació dels carrers en les activitats familiars i per a totes les persones 
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»  Introducció 

 

 

La Festa Major de Gràcia 2019 tanca avui set dies de festa havent comptat, de nou, 

amb una alta afluència de públic familiar i  de totes les edats que ha estat especialment 

notori en horari diürn.  

 

La programació de nit dels espais de festa també han tingut una bona participació, amb 

especial concentració de persones el dia 15 (festiu) i el cap de setmana de Festa Major, 

especialment, dissabte 17, on va coincidir diversos actes rellevants a la pl. de la Vila, 

com el lliurament de Premis als carrers guarnits (que va guanyar el c. Progrés amb 

"Harry Progrés i els 80 guarnits") i la Diada Castellera.  

 

 

Dels carrers guarnits, aquest any 24 participants, n’han destacat l’alt nivell dels 

guarniments i les activitats de carrers organitzades i participades per parts dels 

propis veïns i veïnes (sopars de carmanyola, activitats inclusives, concerts, concursos 

culinaris, tallers, jocs d'aigua etc..).  

 

Els organitzadors també han valorat positivament l’alt nivell i participació de les 
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activitats de cultura popular, com el Matí de Festa Major o el XXIè Cercavila de 

Cultura popular. Només en aquesta darrera activitat, la Guardia Urbana estima que hi 

van participar unes 9.000 persones al llarg de tot el recorregut, que van celebrar que 

els gegantons Gresca i Torradet feien 20 anys. També cal destacar el lliurament de la 

primera beca Mike Lane, impulsada pels Castellers de la Vila de Gràcia que va ser 

atorgada a l'Institut Guttmann.  

 

»  La Festa inclusiva segueix creixent 

 

Enguany la Festa inclusiva ha donat un nou pas endavant per a donar visibilitat a les 

persones amb diverses capacitats. Així el pregó el van protagonitzar quatre joves 

esportistes olímpiques de l'equip de bàsquet amb discapacitat intel·lectual d’ACIDH-

Lluïsos de Gràcia.  

 

A més, s'ha treballat intensament amb els festers i festeres i, per primera vegada, s'ha 

entregat el premi al carrer guarnit Més Accessible (guardó que va guanyar La Travessia 

de Sant Antoni) amb la voluntat que aquesta categoria passi a formar part dels premis 

ordinaris en els propers anys. 

 

Cal destacar la implicació dels carrers que, en la seva programació, han incorporat 

accions dirigides a la inclusió com Verdi del Mig, plaça del Nord, Tordera,  Llibertat, 

Berga, Placeta Sant Miquel  i plaça de la Vila. La iniciativa singular que destaca es la 

del c. Verdi que ha incorporat la llengua de signes com un dels idiomes en què s’explica 

mitjançant un QR la història del seu guarnit. 
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D’altra banda, la Festa guanya en transversalitat i homogeneïtat, pel fet d’haver 

descentralitzar l’oferta de l’Espai Joanic (espai específic d’altres anys) i espais municipals 

a places i carrers guarnits i també per què moltes altres activitats obertes a tothom 

s’adapten a les persones amb discapacitat.   

 

A la festa, enguany, també s’hi ha afegit més entitats de persones amb discapacitat de 

Gràcia, que han participat en l’elaboració dels guarnits i en els tallers duts a terme 

prèviament pels carrers. Altres carrers  ja s’han mostrat interessats per comptar amb la 

seva col·laboració l’any vinent.  

 

Així, les més de seixanta activitats inclusives programades han tingut un alt nivell de 

participació, tal i com demostra que sovint han tancat les inscripcions exhaurint les places 

existents de les visites guiades realitzades  per a persones amb discapacitat visual i 

auditiva als carres guarnits i al refugi antiaeri.  

 

Com a novetat també remarcar l’èxit la bona acollida de dues activitats dutes a terme 

per persones amb discapacitat:   

▪ La visita guiada realitzada per persones amb problemàtica de salut mental 

(entitat ATRA en el marc del programa de formació “La meva Barcelona des dels 

ulls de la inclusió”  

 

▪ Els concert i el taller de batucada realitzat per persones amb discapacitat 

(Reperkutim) que, com a novetat, a més, estan especialment adaptats per 

persona amb discapacitat auditiva.  

 

Un any més, l’aplicació gratuïta ‘Wheris’ ha estat l’encarregada d’apropar el programa 

de la Festa a les persones cegues mitjançant l’audiodescripció. Han estat 181 els 

escanejos del codi QR, dada lleugerament superior als 174 de 2018. 
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»  Campanya Antimasclista 

 

La Festa Major de Gràcia ha tornat a comptar amb el punt d'informació destinat a 

sensibilitzar, informar   i   atendre,   en   cas   de   produir-se   assetjaments   i/o   

agressions   masclistes   i LGTBIfòbiques. Aquest estand estava situat a la plaça de la 

Revolució. A més, per a la tasca informativa es va disposar d’un equip itinerant per tot 

l’espai de festa. Aquestes són les dades de l’activitat del Punt d'informació i 

assessorament i de les patrulles itinerants i dels punts liles dels espais de les Festes 

alternatives: 

 

ACCIONS Totals entre el 15 i 19 d'agost 

Núm. sensibilitzacions 2.536 

Núm. assessoraments 21 

Núm. total intervencions* 22 

 

* Sol·licituds d'intervenció a les tècniques. parelles itinerants del Punt Lila o persones 

dels col·lectius feministes del Espais Alternatius en conflictes per assetjament o 

abusos a dones assistents a la festa. 

 

El coneixement d’una presumpta agressió sexual, la matinada de diumenge, d’una noia 

que tornava de la Festa Major de Gràcia va fer activar, ahir a la tarda, el el Protocol per 

a l’abordatge de les agressions masclistes a la Festa Major, de la taula integrada pel 

Circuit Barcelona contra la violència masclista, CJAS, Associació de Planificació 

Familiar de Catalunya i Balears (APFCIB), l’Assemblea Feministes de Gràcia, el 

Districte de Gràcia i la Fundació Festa Major de Gràcia. 

 

En motiu d’aquests fets, ahir es va convocar una concentració de rebuig a la plaça de la 

Vila, que va aplegar centenars de persones i on es va llegir un manifest per part de totes 

les entitats participants. (Adjuntem manifest) 

 

»  Seguretat i inspecció de locals 

 

El dispositiu d'accés en un únic sentit en moments d'aglomeracions per entrar als 

carrers guarnits ha estat molt ben valorat. S'han reforçat en alguns carrers quan 

presentaven cues d'accés i s’han reorientat en cas de necessitat per facilitar-ne 

l’afluència i per millorar l'experiència de les persones visitants. Amb aquest servei, a 

més, es guanya en mobilitat i seguretat. Tanmateix les mesures de mobilitat planificades 

durant la festa han donat resultat i no s’ha destacat cap incident en els actes organitzats 

a la via pública. 
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La tasca d’inspecció de locals que duen a terme els tècnics d’inspecció del Districte s’ha 

intensificat aquests dies també. Els servei ha destacat el compliment de la normativa 

relativa a la instal·lació de barres, vetlladors i, sobretot, una millora en el respecte dels 

horaris de tancament dels establiments. Així com un descens de venedors ambulants de 

llaunes. Malgrat tot, s'ha detectat incompliments en la venda d'alcohol en horari no 

autoritzat per part d'alguns autoserveis, on s'ha actuat per part de la Guàrdia Urbana.  

 

Cal destacar les següents xifres de l’actuació dels agents i altres serveis d’assistència 

d’emergències: 

 

Informe incidents en els actes de la Festa Major de Gràcia  

Dades del dia 14 al 20 d’agost de 2019 

Totals 

Actes per venda ambulant d’aliments i begudes 160 

Actes d’inspecció a locals de concurrència pública 10 

Llaunes de cervesa intervingudes 7.705 

Denúncies per necessitats fisiològiques 140 

Denúncies per consum d’estupefaents 14 

Proves d’alcoholèmia 241 

Alcoholèmies positives en total 53 

Sortides de Bombers per contenidors cremats a  via pública 2 

Serveis d’assistència 061 41 

 

»  Neteja 

 

Un any més, l’organització ha destacat l’esforç dels serveis de neteja per acomplir 

l’objectiu de que tots els carrers estiguin nets abans de les onze del matí. Per 

aquesta raó, i com cada edició de la festa, s’ha reforçat el servei de neteja en tots 

els torns i s’ha incrementat el personal habitual amb un dispositiu que s’adapta a les 

necessitats de la Festa, en funció dels públics, franges horàries, i activitats celebrades.  

La  neteja integral comporta altres serveis com ara: escombrada,  baldeig dels carrers 

i reforç servei d’aigua amb odoritzant, buidat i reforç de papereres, recollida de vidre, 

desinfecció, i buidat dels 147 WC químics instal·lats a la Vil·la.  

 

Les actuacions en matèria de neteja han estat: 

 

▪ Baldeig de voltants de places a partir de les 4 h (5 h en vigílies de festius). 

Aquest horari s'ha hagut d'adaptar a les circumstàncies de cada dia 

▪ Neteja de xoc amb brigades a partir de les 6 h del matí. 

▪ Neteja amb servei habitual, reforç de zona i servei d’aigua a partir de les 7 h del 

matí. 

▪ Objectiu acomplert de tots els carrers guarnits nets a les 11 h del matí. 

▪ Reforç de servei de tarda i nit i buidat de papereres. A partir de les 19 h i fins les 
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2 h freqüència de buidat cada hora. 

 

Dades 

PERSONAL MATÍ TARDA NIT TOTAL 

Habitual 57 18 20 95 

Extra 56 23 37 116 
TOTAL 113 41 57 211 

 

 

En total s’han recollit 57,2 tones de residus de neteja viària. I s'han distribuït 1500 

papereres de cartró. 

 

Sota el paraigua de la iniciativa ‘Ecofestes’, de la Fundació Festa Major, per tercer any 

i per promoure una festa més sostenible i respectuosa amb el medi ambient s'ha editat 

un got amb el cartell de la Festa Major que ha estat utilitzat massivament a les barres 

de la Festa.  

 

A més, creix notablement la recollida de vidre selectiu a les barres que s'ha doblat 

passant de les 0.78 tones de 2018 a 1.76 tones a 2019. 
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