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EL PAD ASSOLEIX 
L’EQUADOR
El grau d’execució dels 224 
projectes que Pla d’actuació  
del Districte 2015-19 és del 44%. 
Un percentatge elevat si es té 
en compte que hi ha projectes 
iniciats, en procés i finalitzats. 
Entre els projectes acabats es 
destaquen la creació de la nova 
escola Vila de Gràcia o la ubicació 
de l’institut Vallcarca. També s’ha 
inaugurat el CAP Vila de Gràcia-
Cibeles i s’ha ampliat l’atenció  
del CUAP de Gràcia; s’han posat  
en marxa els nous Centres de 
Serveis socials del Coll,  
La Salut, Vallcarca i el del Camp del 
Grassot-Gràcia-Nova, s’ha creat el 
punt d’assessorament energètic i 
s’ha ampliat el projecte Radars.

Altres projectes en l’àmbit  
de la gestió de l’espai públic i la 
convivència són el nou Pla d’usos, 
el Pla de millora de l’espai públic  
i convivència a les places de la Vila 
o el pla de xoc d’habitatges d’ús 
turístic. Pel que fa  
a Vallcarca - Els Penitents s’ha 
avançat amb la definició dels nous 
equipaments de Can Carol i Casa 
Canals i Junyer, i amb el projecte 
d’ordenació del nou model urbà 
per al barri.  
També s’han assolit fites en  
el terreny de la memòria col·lectiva 
amb la retirada de les plaques 
franquistes que restaven a finques 
del districte, la recuperació  
del nom popular de la pl. Cinc 
d’Oros o l’obertura definitiva  
de la pl. Dones del 36. Quant 
a millores urbanístiques amb 
criteris de mobilitat sostenible 
i recuperació d’espai públic 
per a les persones es destaca 
l’acabament de la Travessera de 
Dalt, l’inici de projectes de millora 
a l’av.Príncep d’Astúries, Camèlies, 
Jardins Menéndez y Pelayo o 
l’impuls de nous carrils bici.

Consell Plenari del Districte de Gràcia 

Plànol-gràfic de proposta del nou model  
de planejament del barri

EL futur de Vallcarca va prenent forma.  
La proposta “Arrels”, de l’equip de 
l’arquitecte Carles Enrich, ha estat la 
guanyadora del concurs que va convocar 
l’Ajuntament per definir l’urbanisme de 
Vallcarca i reactivar aquest barri amb la 
construcció de nous habitatges i espais 
verds.

Des d’ara i fins al desembre es durà a terme 
un procés de participació que permeti 
iniciar la redacció i tramitació d’una 
modificació del Pla general metropolità on 
es recullin les necessitats veïnals.

La proposta “Arrels” presenta un model  
de barri que recupera els valors identitaris, 
històrics i patrimonials de Vallcarca  
i respon a les demandes del veïnat. La nova 
ordenació recupera el caràcter del barri  
i s’adapta a la topografia. Es construiran 
nous habitatges, d’acord amb la morfologia 
urbana i tipologia edificatòria del nucli antic 
de Vallcarca. També planteja convertir la 
zona de planejament i l’entorn immediat.

A més, s’afegeix la condició de conca 
hídrica formada per les rieres de Vallcarca 
i de Farigola, i es considera l’aigua com  

a patrimoni del barri, així com afavorir  
la connectivitat de la fauna i la flora entre 
el bosc de Turull i el turó del Putxet.

El projecte planteja tipus d’habitatge que 
s’adaptaran a les alineacions dels carrers 
existents i s’adossaran a les mitgeres 
de les edificacions actuals i preveu 
un model de cooperativa d’habitatges 
amb moltes variacions: habitatges amb 
tallers satèl·lits per reactivar les plantes 
baixes del barri, habitatges estudi d’una 
sola habitació, habitatges de dues i tres 
habitacions i espais comunitaris que 
permeten fer vida comunitària i veïnal.  
En total, es preveu un sostre de més  
de 7.800 m2 d’habitatge públic. El 
projecte prioritza també el vianant i resta 
protagonisme al vehicle privat. 

Història  
i identitat 
per al futur  
de Vallcarca 
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DESTACADES
Millora de l’oferta 
d’aparcament de bicicletes

Gràcia, Districte educatiu

En la línia d’impulsar la mobilitat 
sostenible i l’ús de la bicicleta amb  
el sostre en arribar als 308 km de carrils 
bicis previstos per a l’any 2018, el 
Districte presenta la Mesura de govern 
per a la millora de l’oferta d’aparcaments 
de bicicletes. La mesura a grans trets 
parteix d’un anàlisi de la situació actual 
que és de 2.095 places, distribuïdes 
en 183 aparcaments, i de l’estudi de la 

Es presenta al plenari de juliol la 
Mesura de Govern: Gràcia, Districte 
educatiu. La mesura pretén fer visible 
tant les actuacions que s’estan 
duent a terme, com les que estan 
previstes durant l’actual mandat. 
Els eixos prioritaris de la mateixa 
són: donar suport a la planificació 
educativa en aspectes on el districte 
és competent, millorar els entorns 
escolars i l’ús comunitari dels espais 
públics i millorar la participació 

Mural homenatge al guarnit 
de la façana de la seu 
del Districte
El districte de Gràcia commemorarà  
el bicentenari de la Festa Major de 
Gràcia recuperant l’antiga tradició de 
l’ajuntament de la Vila de guarnir la 
seva façana durant l’esdeveniment. 
La iniciativa guanyadora, la de l’estudi 
Reskate Arts & Crafts, ha presentat 
una proposta que fa un homenatge 
al procés de guarnit dels carrers. El 
projecte s’inaugurarà el dia 14 d’agost, 
durant el Pregó de la Festa Major. 

D’altra banda, Roger de Gràcia i Agnès 
Busquets seran els pregoners de la 
Festa Major.  

NOU LABORATORI D’ARTS 
ESCÈNIQUES PER A JOVES
Aquest estiu comença el primer Laboratori 
d’Arts Escèniques per a joves, un taller 
gratuït d’iniciació al teatre als barris  
d’El Coll, La Salut, Vallcarca i els Penitents. 
És la primera iniciativa que es posa en 
marxa sorgida dels Processos Participatius 
Gràcia 2017.

PROCÉS DE RENOVACIÓ  
DE L’AVINGUDA PI I MARGALL
L’Ajuntament de Barcelona està 
impulsant un procés de treball per 
definir el futur paper urbà de l’avinguda 
Pi i Margall. S’ha definit un procés 
participatiu amb el veïnat que permet 
considerar, debatre i estudiar i, si 
escau, introduir en el projecte les 
principals aportacions, demandes  
o propostes de la ciutadania d’acord  
amb el treball realitzat.

CONTINUÏTAT A LA PACIFICACIÓ  
DE GRAN DE GRÀCIA 
La prova pilot de la pacificació del carrer 
Gran de Gràcia, que va es impulsar com 
a Mesura de govern ara fa un any, ha 
finalitzat amb un balanç positiu, fet que 
ha promogut la seva continuïtat de forma 
definitiva. La mesura té com principal 
objectiu la recuperació d’aquesta via 
com a espai per al gaudir del veïnat.

NOVA TEMPORADA DEL LLAC-PISCINA 
DEL PARC DE LA CREUETA DEL COLL
Durant la temporada d’estiu la zona 
de bany al llac del Parc de la Creueta 
del Coll es converteix en una de les 
principals atraccions del parc. Un llac 
de 2.700 metres quadrats que ofereix 
una opció de bany i de lleure als veïns  
de la zona en un entorn natural.

MÉS DINERS PER COMPENSAR 
L’IMPACTE NEGATIU DEL TURISME
La nova Llei de pressupostos fa 
incrementar l’assignació a la ciutat 
de Barcelona de la recaptació de 
l’impost d’estades en establiments 
turístics. Es disposarà d’uns 4 milions 
d’euros més l’any, que es destinaran, 
fonamentalment, a compensar i 
millorar les zones amb més congestió 
turística per millorar el dia a dia dels 
residents. A Gràcia es farà renovació 
vial del servei del costat mar de la plaça 
de Lesseps (entre Gran de Gràcia  
i Torrent de l’Olla).

de l’alumnat i de la comunitat 
educativa. Aquesta iniciativa parteix 
de la prioritat de l’Ajuntament per 
respondre les demandes de les 
famílies i per avançar en un sistema 
més equitatiu i de qualitat. Entre 
les actuacions previstes destacar la 
cerca de solars per a la construcció 
de nous equipaments educatius, 
ampliar la xarxa de camins escolars 
o ampliar l’oferta de patis escolars 
oberts al barri.

Tots dos, vinculats al districte de 
Gràcia per feina o per llaços familiars, 
protagonitzaran el pregó de la festa 
que enguany celebra els 200 anys.

demanda en funció de les necessitats 
de la població diürna (comercial-laboral) 
o nocturna (residencial). A continuació 
planteja actuacions d’implantació amb  
un total de 75 nous aparcaments entre  
el 2017 i 2018, que cobreixen una 
demanda de 750 places. El projecte 
preveu un pressupost de 71.900 euros, 
l’import contempla els estudis previs així 
com l’execució dels nous emplaçaments.



ACTIVITATS

Sant Joan 
Com cada any la Flama del Canigó va 
arribar a la Vila de Gràcia per donar 
pas a les revetlles veïnals.  
Foc, música, coca i ball van ser  
els elements protagonistes de la nit 
més màgica de l’any. 

25è aniversari  
capgrossos de Gràcia 
Dissabte 20 de maig els capgrossos  
de Gràcia van celebrar el 25è aniversari 
de l’arribada dels capgrossos del Dimoni, 
la Bruixa, l’Agustinet i la Fada Violeta.

Cursa dels 10 blaus 
El 5 de juny els carrers de la Vila de Gràcia 
es van tornar a omplir de corredors en un 
circuit circular amb dues distàncies,  
una de 10 km i una altra de 5 km.

Primavera Verda 
Un any més el ‘Cicle Primavera Verda’ 
organitzat pel Centre cívic El Coll s’ha 
celebrat amb un munt d’activitats 
ecològiques i sostenibles.

Barcelona ha ampliat els ajuts 
a la rehabilitació d’habitatges 
amb una nova convocatòria 
específica per donar 
subvencions a les reformes  
que tinguin com a objectiu 
mesures per l’estalvi energètic  
i cobertes verdes.

Nous ajuts  
a la rehabilitació  
de l’interior d’habitatges

L’Ajuntament de Barcelona ha 
llançat una convocatòria  
de subvencions per donar suport 
a projectes de desenvolupament 
econòmic que reverteixin en el 
territori més immediat des de la 
promoció de l’ocupació, el foment 
de l’emprenedoria i l’empresa, 
les economies comunitàries  
o la innovació social i digital.

Subvencions per 
l’impuls socioeconòmic

El Banc Europeu d’Inversions 
(BEI) finançarà el 50% de la 
construcció de prop de 2.200 
habitatges de lloguer públic, 
previstos dins del Pla pel dret  
a l’habitatge 2016-2025.  
A Gràcia es concreta  
en la construcció de dues 
promocions: a l’antiga Clínica 
Quirón i a la Carretera de Sant 
Cugat. En total, s’hi construiran 
135 pisos que tindran un cost 
aproximat de 12 milions d’euros.

El BEI finançarà la 
meitat de la construcció 
d’habitatges de lloguer 
social

El projecte Radars es consolida 
ara a 35 barris de Barcelona i 
arribarà a 53 d’aquí a dos anys. 
Veïnat, farmàcies, comerciants 
i personal voluntari es fixen en 
la vida quotidiana dels veïns i 
les veïnes de més edat del barri 
i actuen com a radars per poder 
avisar en cas de detectar algun 
canvi de rutina.

La comunitat té cura  
de la comunitat

Festa Major La Teixonera,  
Mas Falcó i Els Penitents 
Mas Falcó i els Penitents de Gràcia  
es va unir novament amb el barri  
de La Teixonera per celebrar la seva 
Festa Major del 21 de maig al 18 de juny. 

Catifes florals 
En el marc del bicentenari de la Festa 
Major, dissabte 3 de juny Gràcia va 
recuperar les catifes de flors per 
engalanar la Plaça de la Virreina  
i la Plaça de la Vila.

Festa Major d’en Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova 
El barri d’en Camp d’en Grassot i 
Gràcia Nova ha acollit durant dues 
setmanes, del 20 de juny al 3 de juliol, 
la seva Festa Major.

Festa Major del barri del Coll 
Del 2 al 18 de juny, el veïnat del barri  
va celebrar la seva Festa Major amb  
un programa ple de propostes i activitats.

BREUS



Festa Major de La Salut  
Del 6 a l’11 de setembre

Festa Major de Vallcarca  
i Els Penitents  
Del 7 a l’11 de setembre

Acte de celebració a Gràcia de la 
Diada Nacional de Catalunya  
10 de setembre

Obres de millora  
del c/Lluís Antúnez
Finalitzen les obres al carrer Lluís 
Antúnez en el tram comprès entre la 
Via Augusta i la placeta de Sant Miquel, 
s’han ampliat les voreres amb l’objectiu 
de millorar la mobilitat dels vianants. 

ajuntament.barcelona.cat/gracia

Finalitza la retirada  
de les plaques franquistes
Acaba la retirada de 163 plaques 
franquistes d’habitatge situades al 
districte de Gràcia que encara perduraven 
en edificis construïts durant la dictadura. 

L’actuació ha consistit en la implantació 
d’un carril bici unidireccional a cada 
calçada del passeig de Sant Joan, entre 
la Travessera de Gràcia i l’Avinguda 
Diagonal. Aquesta actuació és la primera 
fase de la remodelació completa del 
passeig de Sant Joan.

El carril bici passeig Sant 
Joan baixa a calçada

Del 26 de juny al 8 de setembre s’estan 
duent a terme les obres d’enderroc, 
d’aparcament i nova construcció de 
l’escola modular Vila de Gràcia a l’interior 
d’illa dels carrers Torrent de les Flors, 
Reig i Bonet, Escorial i Encarnació.

ESPAI PÚBLIC

Festival Nun Off 
Del 10 al 15 de juliol 
Claustre oratori Sant Felip Neri  
al c. del Sol, 8

Música als Parcs  
Concert “Anouhom”  
14 de juliol  
al Parc de la Creueta del Coll

Acte de presentació  
samarreta Festa Major 
21 de juliol 
Envelat (Jardinets de Gràcia)

ACTIVITATS
Pregó de Festa Major 
14 d’agost  
a la Pl. de la Vila de Gràcia, 2

Festa Major de la Vila de Gràcia  
Del 15 al 21 d’agost

• 15 d’agost Cercavila de 
cultura Popular Recorreguts 
per carrers de la Vila

• 16 d’agost Cercavila i ofrena 
a Sant Roc Pl. Vila de Gràcia i 
carrers Fraternitat i Llibertat

• 17 d’agost Lliurament de 
Premis Concurs de Carrers 
Guarnits Pl. de la Vila de Gràcia.

• 20 d’agost Diada Castellera 
Pl. de la Vila de Gràcia

• 21 d’agost Tabalades i correfocs 
Carrers de la Vila de Gràcia

AGENDA

Comissió de Cultura 
11 de juliol 
Envelat (Jardinets de Gràcia)

Comissió d’Esports 
11 de juliol 
Planta baixa de la Seu del Districte

Audiència pública  
20 de setembre  
Sala d’actes de la Seu del Districte

PARTICIPACIÓ

“Guarnir el món de festa.  
Espai urbà, espai humà” 
Del 17 de juny al 16 de juliol 
Envelat (Jardinets de Gràcia)

“Censura i conflicte al Mediterrani: 
des de la mirada dels artistes”  
Del 3 al 14 de juliol 
Seu d’exposicions del Districte

“L’art de guarnir el carrer”  
20 de juliol al 21 d’agost 
Envelat (Jardinets de Gràcia)

EXPOSICIONS

Plenari  
4 d’octubre 
Sala d’actes de la Seu del Districte


