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» Nota de Premsa 

22 d’agost de 2017 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Tanca la Festa Major de Gràcia 2017  

 
» Dilluns es va celebrar l’entrega de premis del concurs de guarniments suspès a 

última hora, dijous passat, a causa de l’atemptat terrorista de les Rambles 

 

» La festa ha quedat alterada per la suspensió de part de les activitats i menys 

afluència que l’habitual  

 

La Festa Major de Gràcia 2017 va acabar dilluns 21 d'agost. Aquesta edició ha quedat 

totalment alterada per l’atemptat de dijous a les Rambles de Barcelona, tant pels actes que es 

van suspendre com per l’afluència de gent, molt menor que en una edició normal. De fet, 

dilluns, últim dia de festa, es van celebrar l’entrega de premis del concurs de guarniments, que 

es va  suspendre a última hora dijous passat a causa d’aquest atac, en què van morir 15 

persones. L’acte d’entrega ha tingut també un caire diferent, ja que part d’aquest s’ha dedicat a 

homenatjar a les víctimes i a llegir un manifest de rebuig a la violència.  

 

Des de dijous a la tarda, i per motius de seguretat, es va decidir cancel·lar tots els actes 

institucionals, els organitzats per l’ajuntament a les places de la Vila, els actes amb gran 

assistència de públic com la jornada castellera o el correfoc i els concerts de nit. Es van 

mantenir les activitats familiars, les internes dels carrers i les de petit format. Des del primer 

moment la comprensió i solidaritat viscuda entre els festers i espais de festa ha permès donar 

continuïtat a la festa amb responsabilitat. Cal destacar la feina dels cossos de seguretat 

(Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra).   

 

 

En el balanç habitual dels serveis municipals durant la Festa Major de Gràcia 2017 s’ha 

destacat: 

 

Neteja 

 

S’ha realitzat el baldeig de les places a partir de les 4h –a les 5h en vigílies de festius--, i una 

neteja de xoc cada dia amb brigades. S’ha reforçat el servei d’aigua amb odoritzant i el buidat e 

papereres de tarda i de nit. El personal de neteja s’ha reforçat fins a arribar a les 221 persones.  

 

Seguretat 

 

L’operatiu de seguretat s’ha pogut adaptar, malgrat les dificultats, durant tots els dies de la 

Festa Major de Gràcia. El compliment d’horaris de la fi de la festa als carrers guarnits ha estat 

majoritari. Altres dades en matèria de seguretat i autoritat administrativa: 
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Concepte Activitat 

Trucades rebudes a 092 del districte de 

Gràcia 

215 

Proves d’alcoholèmia 373 

Proves d’alcoholèmia positives 40 

Actes per venda ambulant de begudes 107 

Llaunes intervingudes 2536 

Actes per venda ambulant d’aliments 10 

Consum d’alcohol a la via pública 85 

Fer necessitats fisiològiques a la via 

pública 

107 

Tinença i consum d’estupefaents a la via 

pública 

47 

Baralles i agressions 3 

Detencions per ordre públic 4 

Assistències del 061 3 

Sortides de Bombers 1 

Actes d’inspecció fetes a establiments i a 

activitats a la via pública sense 

autorització 

9 

 

 

Sobre la campanya 'Gràcia, lliure d'agressions sexistes'” 

  

Durant els diversos dies de festa major s’ha posat en marxa la campanya Gràcia antimasclista 

amb l'objectiu de promoure la prevenció de les violències masclistes. La campanya incloïa 

material de sensibilització amb el lema “No és No” i un protocol d’intervenció que va ser 

elaborat i consensuat pel Districte de Gràcia, El Circuit contra la Violència Masclista de 

Barcelona, l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia i el Centre Jove d’Atenció a les 

Sexualitats (CJAS).  

 

L’actuació va incloure dues formacions prèvies als carrers membres de la Fundació Festa Major 

de Gràcia i l’operatiu, ja durant els dies de celebració, incloïa dues parelles itinerants i una altra 

parella en el Punt d’Informació i Atenció a les violències masclistes ubicat a la Plaça Revolució. 

 

Resultats 

 

Des de la coordinació de la campanya i el protocol, s’ha valorat molt positivament l’acollida per 

part de les persones que gaudien de la Festa, interessant-se principalment sobre com 

identificar una agressió masclista i com actuar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 

 

www.barcelona.cat/premsa 

En els dies d’intervenció s’ha tingut constància de 13 situacions d’agressió sexista, la majoria 

d’elles referents a situacions de violència verbal i invasió d’espai. D’aquestes, 6 s’han detectat 

per part de les parelles itinerants, 6 des dels espais que han treballat amb el protocol ja 

impulsat fa 3 anys per l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia, i 1 per part de les barres 

dels carrers. No s’ha produït cap agressió que requerís l’activació de protocol d’urgència.  

També s’ha realitzat fins a 1.878 accions de sensibilització individuals, 359 d’elles al Punt 

d’informació i 1.469 per les parelles itinerants. També s’ha distribuït entre els carrers fins 

10.000 xapes i 12.000 fulletons amb el lema de la campanya, a més de 750 mocadors repartits 

per l’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia amb el lema “Estem construint espais 

feministes”. 

 

De les 359 persones que s’han adreçat al Punt d’Informació per demanar informació de la 

campanya, un 62% eren dones per un 38% d’homes. Set de cada deu eren residents a 

Barcelona. I pel que fa a les edats, la campanya ha despertat més interès entre joves de 19 a 

25 anys (35%).  
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