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Consell Plenari del Districte de Gràcia 

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat 
el Pla Estratègic del Park Güell, un 
programa de diferents actuacions que 
busquen millorar el retorn social del parc 
a la ciutat i seguir preservant el patrimoni 
arquitectònic i natural.

El pla parteix d’un diagnòstic de la 
situació actual del parc i de les seves 
diferents problemàtiques, derivades 
gairebé totes de la gran massificació de 
visitants que pateix. 

El pla preveu 178 actuacions que tenen 
com a objectius reduir l’impacte de la 
massificació al parc i entorns, fomentar 
usos comunitaris als parcs i als entorns, 
millorar la mobilitat de l’entorn, aconseguir 
un parc amb un patrimoni cultural viu i fer 
un model de governança nou.

En total, es preveu destinar un total de 24,9 
milions d’euros per implementar aquestes 
actuacions en un període de cinc anys.

Reduir l’impacte de la massificació i 
recuperar el parc per als veïns i veïnes.

El nombre de visitants de la zona regulada 
del parc s’ha vist reduït gràcies al control 
de l’aforament. Però, com a conseqüència 
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d’aquest fet, la resta del parc pateix 
una massificació de persones que 
es queden a la resta de la zona 
monumental del parc, d’accés lliure. 
L’Ajuntament es planteja mesures per 
aturar la imatge mediàtica del Park.

Per altra banda, la recuperació 
d’activitats històriques que antigament 
tenien lloc al parc, l’obertura de 
franges horàries per a usos ciutadans 
o la millora del web per a adequar-lo 
a les necessitats de la ciutadania són 
algunes de les mesures plantejades per 
combatre el sentiment de pèrdua del 
parc que hi ha entre el veïnat.

Més enllà de la inversió, la gestió del 
parc també ha d’esdevenir un punt 
clau per encabir les dimensions veïnal, 
científica i patrimonial en un ens 
gestor amb caràcter de fundació que 
desemboqui en un consell del Park 
Güell amb personalitat jurídica pròpia.

Pel que fa a la mobilitat, s’executaran 
millores de l’accessibilitat, al transport 
públic i a l’entorn per facilitar la 
descongestió de les vies del parc i 
optimitzar-ne el servei.

25N, DIA INTERNACIONAL 
PER A L’ELIMINACIÓ DE LA 
VIOLÈNCIA VERS LES DONES
Barcelona és una ciutat que rebutja la 
violència masclista i promou la igualtat. 
Gràcia s’ha sumat, com cada any, a tots 
els actes que giren al voltant del 25 N, 
Dia Internacional per a l’Eliminació de la 
Violència vers les Dones. L’acció central es 
va fer el 17 de novembre a les 19.30 h a la 
Plaça de la Virreina. Va ser un acte emotiu 
on, a nivell simbòlic, es van encendre 
espelmes i es van llençar pètals liles, en 
record per totes les víctimes de violència 
masclista. També va actuar la cantant 
Sílvia Comes i, com cada any, el Consell 
de Dones de Gràcia va llegir un manifest 
per rebutjar enèrgicament la violència 
masclista.

Per altra banda, el 22 de novembre el 
PIAD Gràcia i la Biblioteca Vallcarca i els 
Penitents-M.Antonieta Cot van organitzar 
la xerrada “Com viure relacions afectives 
positives i apartades del maltractament”.

Tots els districtes s’han fet ressò de la 
campanya del 25 N. Seus i equipaments 
han penjat aquests dies vinils amb 
missatges com “Davant la violència 
masclista no et pots girar d’esquena”, 
“Ni una menys”, “Respecte”, “Ens volem 
vives”, “No és no”, i les xarxes socials 
s’han omplert de missatges amb el 
hashtag #bcnantimasclista.

Recordem que Gràcia ja es va sumar a la 
campanya municipal antimasclista durant 
les festes majors dels barris. Per treballar 
en favor d’una Gràcia lliure d’agressions 
sexistes i poder gaudir d’unes festes 
igualitàries i segures, a les festes de 
Gràcia es va comptar amb el Protocol 
d’actuació Gràcia ANTIMASCLISTA. A més, 
es va instal·lar un punt informatiu destinat 
a sensibilitzar, informar i atendre, en 
el cas de produir-se, assetjaments i/o 
agressions masclistes i LGTBIfòbiques.



DESTACADES ACTIVITATSBREUS

Comerç al carrer  
El 7 d’octubre passat més de 650 
botigues de Gràcia van sortir al carrer 
per celebrar la Festa del Comerç amb 
un munt d’activitats per a tothom.

Llibre del Bicentenari  
L’Etern Efímer. Gràcia. 200 anys de 
festa’ es va presentar el 26 d’octubre 
i ja es pot trobar a diverses llibreries 
de Gràcia i de la ciutat.

Arquitectura oberta al públic
Diversos edificis del districte es van obrir 
al públic el 21 i 22 d’octubre coincidint amb 
el festival d’arquitectura 48 h Open House.

Diada castellera
El passat 12 de novembre els Castellers 
de la Vila de Gràcia van celebrar la XXI 
diada castellera a la Plaça de la Vila 
amb matinades i castells.

GUIA D’ACTIVITATS SALUDABLES EL 
COLL-VALLCARCA I ELS PENITENTS  
Al Consell de Barri del Coll i de 
Vallcarca i els Penitens es va presentar 
una guia amb més de 50 activitats 
saludables que organitzen i ofereixen 
associacions, entitats i serveis a 
aquests tres barris. És gratuïta i es 
pot trobar a diferents equipaments.

SETMANA DE LA DISCAPACITAT 
El 3 de desembre va ser el Dia 
internacional de les persones amb 
discapacitat, i Gràcia ho va celebrar amb 
un munt d’activitats que van començar 
el 18 de novembre i que s’allargaran 
fins al 13 de desembre. L’objectiu és 
sensibilitzar i conscienciar l’opinió 
pública respecte al fet que cal vetllar per 
una societat de tothom i per a tothom.

Rutes Economia Social i Solidària  

De setembre a desembre de 2017, el 
districte ha acollit un seguit de rutes, 
xerrades, formacions i altres activitats 
dedicades a l’economia social i solidària.

Gràcia llegeix 
La segona edició del Festival Gràcia 
Llegeix es va fer els dies 6, 7 i 8 
d’octubre amb la promoció de la 
lectura entre adolescents i joves com 
a eix central.

CONSELLS DE BARRI
Durant el mes de novembre s’han 
celebrat els consells de barri dels 
diferents barris del Districte. En tots, 
s’ha fet una dinàmica sobre el futur 
pla d’equipaments del Districte.

PREUS PÚBLICS I PRESSUPOST
Els preus públics per al 2018, que 
s’aprovaran a la Comissió de Govern del 
14 de desembre, preveuen mantenir els 
preus de 2017 dels centres cívics i de la 
resta d’equipaments i serveis. Els preus 
també es mantindran als equipaments 
esportius gestionats pel districte mentre 
que els dels centres que gestiona l’Institut 
Barcelona Esports s’incrementaran com 
a màxim un 2%. El pressupost previst pel 
Districte al 2018 és de 25.905.924,43 €

Els mercats, amb el Bicentenari  
Durant el mes de novembre, els 
dissabtes al matí, els mercta han 
organitzat tallers infantils relacionats 
amb la Festa Major de Gràcia. 

Coll Fantasy
El Coll va acollir el 13è cicle 
d’activitats de fantasia i ciència ficció 
entre el 16 de novembre i el 9 de 
desembre.

L’Ajuntament de Barcelona 
realitza una nova acció de 
sensibilització i civisme 
adreçada als propietaris de 
gossos de la ciutat. Durant la 
campanya, diferents informadors 
han repartit 20.000 ampolles 
per netejar els orins i 10.000 
paquets de bosses per recollir 
els excrements dels gossos. Hi 
han estat a les àrees d’esbarjo 
per a gossos, així com als carrers 
i places on sovint es passegen 
els animals de companyia.

Bosses i ampolles 
per a gossos

En el marc de la campanya 
d’informació de les mesures 
municipals per protegir la qualitat 
de l’aire que respirem i combatre 
la contaminació, l’Ajuntament ha 
posat punts informatius itinerants 
pels diferents barris de la ciutat 
per donar dades de la qualitat 
de l’aire de la ciutat, els efectes 
en la salut, i informar sobre la 
nova Zona de baixes emissions 
de l’àmbit rondes. A Gràcia, els 
punts van estar entre el 6 i el 10 de 
novembre al voltant de diferents 
equipaments i mercats.

Punts informatius sobre 
la qualitat de l’aire

Les polítiques de rehabilitació són  
un dels motors més eficients per 
activar la ciutat des d’una visió 
social i econòmica. La campanya 
2017, entre altres propostes, 
prioritza les ajudes per actuacions 
de generació d’energia tant a 
nivell individual com col.lectiu.
Durant el mes d’octubre i 
novembre, informadors experts 
en rehabilitació d’habitatges han 
visitat el districte per explicar 
a la ciutadania els ajuts a la 
rehabilitació i l’autogeneració 
d’energia.

Campanya per 
informar dels ajuts 
a la rehabilitació 

Des de l’inici del mandat actual, 
l’Ajuntament de Barcelona ha 
manifestat la voluntat de revisar 
el funcionament dels Consells 
Escolars de ciutat i dels districtes. 
En aquest sentit, el districte de 
Gràcia, ha impulsat la Mesura de 
Govern “Consell Escolar de Districte, 
Consell Educatiu de Gràcia” per 
facilitar al Consell Escolar de Gràcia 
els mecanismes per potenciar les 
seves activitats i el seu paper com 
a agent de les polítiques públiques 
en educació, la participació i 
l’empoderament de la comunitat 
educativa. La mesura s’estructura 
en quatre eixos on es defineixen 
qui pot participar, quina ha de 

ser la composició pel que fa a 
centres d’ensenyament, entitats 
i administració pública, quins són 
els objectius i com s’estructurarà. 
El districte entén que el Consell 
Escolar de Districte ha de ser 
un autèntic fòrum del diàleg 
educatiu en el territori.

Setmana amb el Pròxim  
Orient i l’Iraq 
Projeccions, debats, teatre, concerts i 
exposicions són algunes de les activitats de 
la XXIV Setmana Cultural que es va celebrar 
entre el 20 i 26 de novembre sota el lema 
“Gràcia amb el Pròxim Orient i l’Iraq”.

PREMIS NIT DE L’ESPORT 
La vintena gala de l’esport gracienc va 
reconèixer  les 10 millors iniciatives 
relacionades amb l’esport i els millors 
esportistes de la temporada. Enguany 
es va fer al Camp del Grassot i, com 
a novetat, es van incorporar dues 
modalitats per reconèixer el foment 
del l’esport inclusiu de l’esport i la 
pràctica del joc net.

Festival de Màgia Jove, Màgicus
Del 27 al 29 d’octubre el barri de Gràcia 
es va omplir d’activitats relacionades 
amb la màgia, dins del Festival  Màgicus.

Gràcia Riu
Del 19 al 29 d’octubre es va dur a terme 
el segon cicle d’humor als barris del 
districte amb activitats per a tots els 
públics.

de 284.864,49 €. En els propers 
mesos es preveu també fer noves  
actuacions d’ampliació de voreres.

Obres per millorar l’accessibilitat a 
l’espai públic
El districte ha finalitzat obres 
en diversos passos de vianants i 
voreres amb l’objectiu de millorar 
l’accessibilitat dels vianants a 
l’espai públic. Les actuacions han 
consistit principalment en la millora 
de passos de vianants, l’ampliació 
de voreres i la renovació del 
paviment i arranjament de voreres 
a diferents carrers del districte. 
Les actuacions han tingut un cost 

Consulta popular per canviar 
el nom del carrer Secretari Coloma
L’organització de la consulta 
ciutadana per eliminar el nom del 
carrer del Secretari Coloma del 
nomenclàtor barceloní es va aprovar 
en el consell plenari del passat 
mes de març. Després de diferents 
debats per part de la Comissió de 
Nomenclàtor de Gràcia, l’alternativa 
que es va proposar és recuperar el 
nom de Pau Alsina, ja que així era 
com s’anomenava el carrer fins que el 
règim franquista el va substituir pel de 

Secretari Coloma. El Districte ja ha 
enviat una carta al veïnat del carrer 
perquè puguir votar abans del 15 de 
desembre. La consulta serà anònima 
i el resultat s’elevarà a la Ponència 
de Nomenclàtor de Barcelona.

Consell Escolar de Districte, Consell 
Educatiu
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AGENDA

Obres per a l’Ateneu 
de Fabricació
El 27 de novembre van començar les 
obres per rehabilitar la nau del carrer 
Perill, 8 perquè pugui acollir l’Ateneu 
de Fabricació de Gràcia. L’equipament 
comptarà amb dos tallers, una 
aula, un espai àgora i espais 
d’emmagatzematge i manteniment.

Pavimentació del carrer 
Escorial
Les obres de millora de la calçada del 
carrer Escorial, entre els carrers de 
Ramon y Cajal i de les Camèlies, es 
faran entre l’11 i el 17 de desembre.

Les obres de millora de la calçada 
a l’avinguda de Vallcarca, entre el 
carrer d’Esteve Terradas i el passeig 
de la Vall d’Hebron, es van fer entre 
el 27 de novembre i el 3 de desembre. 
Fins el 21 de gener es faran obres 
per fer un carril bicicleta ascendent. 
A més, la nit del 18 al 19 de 
desembre es pavimentarà la rotonda 
de Pg. Vall d’Hebron-Av. Vallcarca.

Pavimentació 
de l’avinguda Vallcarca

Reurbanització dels carrers 
Montornès i Capellades
Les obres començaran el 4 de 
desembre i consistiran en l’ampliació 
de les voreres, la millora dels passos de 
vianants, la renovació de l’enllumenat 
amb tecnologia led, la col·locació de 
mobiliari urbà i la plantació d’arbrat. 
També se soterraran les xarxes de 
serveis aèries i es millorarà el sistema 
de recollida d’aigües.

Reurbanització del carrer 
Encarnació
L’actuació, entre el c. Pi i Margall 
i Sardenya, preveu l’ampliació de 
voreres, la renovació de l’enllumenat i 
la col·locació de nou mobiliari urbà. Les 
obres van començar el 22 de novembre i 
la previsió és que finalitzin a l’estiu.

El projecte pretén millorar l’accessibilitat 
de la zona i donar prioritat al vianant. Les 
obres van començar el 26 de novembre i 
contemplen l’ampliació de les voreres, 
la creació d’un carril bici bidireccional, 
un carril de circulació, carril bus i carril 
d’aparcament.

Reurbanització 
del carrer Camèlies  

Remodelació de l’Av. Príncep 
d’Astúrias
L’actuació entre la plaça de Lesseps i la 
via Augusta donarà prioritat al vianant per 
revitalitzar l’avinguda i afavorir el passeig 
entre els barris adjacents. Es preveu 
reduir el nombre de carrils de circulació, 
que passaran dels cinc actuals a tres, i 
eixmplar les voreres fins als 4,5 metres. 
Els treballs començaran al febrer de 2018 
i duraran 12 mesos.

Fins al 14 de gener 
Exposició “L’avenç 40+10 
Història, cultura i memòria”  
Biblioteca Jaume Fuster

Del 13 de desembre al 12 de 
gener 
Construint veïnatges,  
5ª edició. Jiwar 
Seu d’exposicions del districte

Del 5 al 16 de febrer 
Exposició del VI Concurs de 
Fotografia Gràcia Solidària 
Seu d’exposicions del districte

Del 19 de febrer a l’1 de març 
Exposició dels Jesuïtes 
Gràcia-Kostka 
Seu d’exposicions del districte

Xocolatada Paint  
(Setmana de la Discapacitat) 
12 de desembre 
Centre cívic La Sedeta

Placa commemorativa Roca 
i Galès 
13 de desembre, 11 h 
Carrer Torrijos, 20

Escudella solidària 
16 de desembre 
Mercat de l’Abaceria

Festa de la Gent Gran 
17 de desembre 
Fundació Festa Major

Comerç al carrer per Nadal 
16 de desembre

I també per Nadal: Pastorets, 
fires, tiós, Nadalàctic, Cant 
de la Sibil·la, concerts... 
més de 100 activitats al 
vostre abast 
Consulteu la guia de Nadal de 
Gràcia al web

ACTIVITATS Cavalcada de les Carteres Reials 
4 de gener

Festival Tradicionàrius 
Del 12 de gener al 23 de març 

Foguerons de Sa Pobla a Gràcia 
27 de gener

Taula rodona Economia Social 
i Solidària 
19 de desembre, 17 h 
Centre cívic el Coll

Taula rodona “A Gràcia 
intercooperem” 
21 de desembre, 19.30 h 
La Violeta

TAULES RODONES

Del 28 de novembre a l’11 de 
desembre 
“Dona sense LimitAccions” 
Seu d’exposicions del districte

De l’1 de desembre al 13 de 
desembre 
Exposició “Guauu quins 
terapeutes” 
Seu d’exposicions del districte

Del 12 de desembre al 7 de 
gener 
Exposició “Orígens 
i memòria del 
cooperativisme” 
Centre Cívic el Coll

EXPOSICIONS

Viu el teu Nadal


