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Consell Plenari del Districte de Gràcia 

Més avenços urbanístics 
per a Vallcarca

Informació
Dimecres, 4 de juliol de 2018

TROBADA AMB 
L’ALCALDESSA A VALLCARCA 
I ELS PENITENTS 

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 
es va trobar divendres 8 de juny amb 
els veïns i veïnes de Vallcarca i els 
Penitents a l’escola Pare Poveda per 
recollir de primera mà les demandes i 
les necessitats del barri i la ciutat. 

La manca de places a l’escola pública, 
la preocupació pel risc de gentrificació 
i l’especulació immobiliària davant 
la futura transformació urbanística 
de Vallcarca i els alts preus del 
lloguer van ser els primers temes 
que veïns i veïnes van plantejar a 
l’alcaldessa. Pel que fa a l’educació, 
es va demanar, entre d’altres mesures, 
reobrir línies tancades a les escoles 
públiques i construir-ne més centres. 
Per controlar l’especulació, es van 
reclamar esforços i fórmules per 
establir percentatges de lloguer 
regulat i evitar que els veïns i veïnes 
marxin del barri.

L’alcaldessa va explicar que la ciutat, 
en general, és focus d’especulació 
i que pel govern municipal és una 
prioritat la regulació del lloquer per 
donar més estabilitat als contractes 
i evitar pujades de preu abusives, i va 
recordar mesures com la modificació 
d’ordenances urbanístiques per 
introduir proporcions més altes de 
lloguer assequible, la compra d’edificis 
sencers, etc. La mobilitat -carril bici 
a l’av. Vallcarca i petició d’escales 
mecàniques a la part alta del barri 
de Penitents- també van centrar les 
intervencions.

La transformació urbanística de Vallcarca 
continua avançant amb dos nous 
planejaments que es sumen al model de 
barri que veïnat i Ajuntament han estat 
treballant conjuntament en els darrers 
anys. En el Plenari de 4 de juliol s’informa de 
la Modificació Puntual del PGM en l’àmbit 
d’Hospital Militar-Farigola i del Pla de millora 
situat al c. Farigola, 21-25 i 34-40.

ANTECEDENTS 
El projecte de transformació de Vallcarca ha 
seguit un procés participatiu de debat ciutadà 
per enriquir la proposta inicial i incorporar-hi 
noves aportacions que han permès guanyar 
més espai públic. El document resultant, 
d’autoria veïnal, va ser la MPGM de Vallcarca 
que ja ha passat el període d’exposició 
pública.

Aquest projecte inclou la creació de 91 
habitatges públics en 
un espai de 8.214 m2 i 
recull la transformació en 
equipaments públics de 
dos edificis emblemàtics 
de Vallcarca: la masia de 
Can Carol, que passarà 
a ser un casal de barri, 
i La Fusteria, un edifici 
del carrer de l’Argentera 
que actualment ja aplega 
usos comunitaris.

A més, les zones verdes 
tenen un pes especial en 
el projecte. Es projecta 
una futura plaça Central 
com un gran espai verd 
productiu i d’autogestió, amb horts i arbres 
fruiters.

L’objectiu final és desenvolupar un barri més 
proper, més humà, sostenible i accessible 
a la ciutadania, amb identitat, en què la 
cohesió social, la mobilitat sostenible, el 
verd i l’eficiència energètica en siguin els 
protagonistes.

Els dos nous planejaments presentats al 
plenari s’adapten a la nova realitat de l’entorn 
en el debat fet sobre el procés participatiu 
sobre la transformació de la zona.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’AV. 
HOSPITAL MILITAR-FARIGOLA 
A la zona entre els carrers Mare de Déu del 
Coll, Medes, Farigola, av. Vallcarca i passatge 
Farigola es mantenen els m2 projectats 
d’habitatge i es distribueixen els espais per 
connectar carrers i guanyar espai verd al 
centre de la illa d’aquests carrers.

A l’àrea del carrer Farigola, 24 i 26-28 s’ajusta 
el volum dels edificis i es manté un edifici 
existent situat al núm. 26-28.

PLA DE MILLORA URBANA AL C. FARIGOLA, 
21-25 I 34-40 
En l’àmbit del c. Farigola, 34-40, proposa 
situar una part de l’edificació alineada enfront 
d’aquest carrer, i una altra cap a l’interior de 
l’illa, enfront també del carrer de la Mare de Déu 
del Coll, que permetrà conservar la pedrera, 
coneguda popularment com ‘La Cantera’.

Aquesta ordenació fa 
possible ubicar un accés a 
la zona verda entre les dues 
edificacions, des del carrer 
de la Farigola, i configurar 
una nova façana que permet 
la recuperació de l’espai 
natural de  la pedrera, un 
element singular i identitari 
del barri.

En l’àmbit del c. Farigola, 
21-25 també es manté la 
forma inicial dels edificis, 
però la negociació entre 
veïnat, Ajuntament i 
promotors ha permès una 

proposta que varia la seva posició, per millorar 
la qualitat de l’espai públic que es genera 
amb aquests edificis, així com la relació amb 
l’edifici de Can Carol i el seu entorn immediat.

INSTITUT VALLCARCA 
Per altra banda, ja s’ha aprovat el Pla Especial 
Urbanístic que permetrà la construcció de 
l’Institut Vallcarca, situat als jardins Comas i 
Llaberia. El Pla Especial defineix les condicions 
del contorn del nou edifici, la façana del qual 
donarà a av. Vallcarca, per una banda, i al c. Baró 
de La Barre, per altra. Abans de la seva aprovació 
definitiva, el Plenari haurà d’emetre un informe i 
caldrà passar el període d’exposició pública.



DESTACADES ACTIVITATSBREUS

ESCOLES PREOCUPADES PER  
LA QUALITAT DE L’AIRE 
Alumnes de la comissió ambiental de 
l’escola Vedruna Gràcia van fer una 
diagnosi de la qualitat ambiental del centre 
i el seu entorn i van demanar a l’Ajuntament 
diferents mesures per millorar la qualitat 
de l’aire a l’entorn de les escoles.

CATÀLEG DE GRUPS MUSICALS 
EMERGENTS DE GRÀCIA
El Districte Musical Jove (DMJ) ha impulsat 
un catàleg i un disc dels grups musicals 
emergents de Gràcia per recolzar els i les 
joves músics dels nostres barris. El catàleg 
servirà de carta de presentació dels grups 
emergents graciencs a entitats, espais i 
sales diverses que organitzen concerts al 
Districte i a altres indrets de Barcelona.

AUDIÈNCIA PÚBLICA INFANTIL DE GRÀCIA 
Més de 200 alumnes de 5è, 6è i 1r de l’ESO 
de quatre escoles de Gràcia (Reina Violant-
Comas i Solà), Vida Montserrat, Jesuïtes 
Gràcia-col.legi Kostkal i de l’institut Josep 
Serrat i Bonastre) van participar el passat 
28 de maig a l’Audiència Pública als nois i 
noies del districte. Durant l’acte, van llegir 
el manifest sobre ‘El zoo que volem’.

Primavera verda
Del 10 de maig al 3 de juny el Centre Cívic 
el Coll va celebrar el Cicle Primavera 
Verda 2018 amb tallers, exposicions... 
L’acte central va ser la Festa Verda, el 12 
de maig al Parc de la Creueta del Coll.

Comerç al carrer 
Vallcarca, Vila de Gràcia, Camp d’en 
Grassot i Gràcia Nova van celebrar el 12 
de maig una jornada de comerç al carrer. 
El comerç de la Vila de Gràcia també va 
sortir al carrer el passat 5 de maig.

Mostra d’entitats de la Salut 
El dissabte 5 de maig la Mostra d’Entitats 
va oferir activitats lúdiques durant tot el dia 
a la pl. Sanllehy. També es va fer una Diada 
Castellera, on van participar  castellers de 
Terrassa, d’Esplugues i de la Vila de Gràcia.

Festa Major Teixonera, 
Penitents, Mas Falcó 
Entre el 8 i 17 de juny es va celebrar 
la Festa Major d’aquests barris amb 
un programa ple d’activitats.

62 Aplec de la Sardana 
La trobada es va fer el 13 de maig a la pl. 
Joanic en el marc de les activitats del 
Bicentenari de la Festa Major de Gràcia.

Festa Major Coll 
La Festa Major del Coll, entre el 2 i 17 
de juny, va donar el tret de sortida a 
les Festes Majors del districte.

XXIX Setmana de la Gent Gran   
Del 7 a l’11 de maig Gràcia va celebrar 
la XXIX Setmana de la Gent Gran amb 
el lema “Fer-se gran amb Gràcia!” amb 
diferents activitats impulsades pel 
Consell de la Gent Gran del Districte.

Pacificació del c. Gran de Gràcia  
El dissabte 2 de juny el carrer Gran de 
Gràcia es va tornar a convertir en espai 
per a vianants entre les 17 a 21 h. 

Diada de la Vella de Gràcia
El 12 de maig la Colla de Diables la Vella 
de Gràcia va celebrar la 10a Diada amb 
tabalada i correfoc.

Festa Major Camp d’en Grassot   
Entre el 25 de juny i l’1 de juliol es va celebrar 
la Festa amb activitats com cinema, 
comerç al carrer, tornejos esportius, cursos, 
correfoc, cercavila, dinars populars.

Flama Canigó , cercavila i fogueres 
La nit de Sant Joan es va viure a Gràcia amb 
l’arribada de la Flama del Canigó, cercavila i 
l’encesa de fogueres a diferents places.

Any Pompeu Fabra NEIX BARCELONA ENERGIA, BE
L’1 de juliol es va posar en marxar 
Barcelona Energia,  la comercialitzadora 
cent per cent pública més gran de l’Estat. 
Aquest operador elèctric metropolità  
començar a operar  amb la intenció 
de tenir un paper actiu en el mercat 
energètic per fer-lo més just, eficient i 
sostenible. La companyia satisfarà les 
necessitats d’electricitat de l’Ajuntament 
i la resta d’empreses municipals, així com 
de l’enllumenat públic, i a partir del gener 
del 2019, s’obrirà a tota la ciutadania. 
S’estima que el seu ús permetrà un 
estalvi anual de prop de 710.000 euros.Juguem a les places 

Fins a finals de juliol torna la 
campanya “Juguem a les places” amb 
diferents propostes per promoure 
l’activitat lúdica de les famílies i 

millorar la convivència a les places 
de la Vila de Gràcia: jocs tradicionals, 
tallers creatius, jocs de taula, pilotes 
d’escuma...

El districte de Gràcia s’ha sumat 
a la celebració de l’Any Pompeu 
Fabra, impulsat per la Generalitat 
de Catalunya en la commemoració 
del 150 aniversari del seu naixement 
i del 100 aniversari de l’edició 
de Gramàtica Catalana. A més 
d’itineraris i conferències, el passat 
22 de juny es va instal.lar una placa 

commemorativa al lloc on va néixer, 
al c. Mare de Déu de la Salut, 32.

Retorn social del 
turisme als barris
L’Estratègia territorial de gestió 
turística recull les principals 
necessitats i prioritats dels 
districtes quant a la gestió del 
turisme i és un full de ruta per 
maximitzar el retorn social del 
turisme en el territori. Per finançar 
aquesta estratègia s’hi destinaran 
1,8 milions d’euros anuals, 
procedents de la recaptació 
de l’impost d’estades en 
establiments turístics a la ciutat.

30% dels pisos protegits
Davant la situació d’emergència 
habitacional, la Comissió d’Ecologia, 
Urbanisme i Mobilitat va aprovar 
inicialment una mesura perquè 
el 30% dels habitatges de nova 
construcció i de grans rehabilitacions 
sigui protegit. Aquesta mesura 
suposaria entre 300 i 400 habitatges 
assequibles cada any.

Més demanda de P3  
a l’escola pública
L’opció de l’escola pública ha estat 
triada pel 50,5% de les famílies, 
mentre que el 49,5% ha optat per 
la concertada. Davant d’aquesta 
tendència, s’ha optat per fer una 
ampliació extraordinària de 25 
places a l’escola Pare Poveda, i 
ampliar la ràtio de 26 alumnes a la 
Vila de Gràcia.

Accés universal als 
serveis funeraris
Un nou decret amplia els criteris 
per accedir a la cobertura 
gratuïta o bonificada dels serveis 
funeraris, la qual cosa permetrà 
que se’n beneficiïn el doble de 
persones que fins ara.

Noves línies de bus
La nova xarxa de bus creix amb 
tres línies addicionals d’altes 
prestacions, que actuaran com a 
eixos de transport públic entre els 
barris i amb l’àrea metropolitana.

PREMI AL PROJECTE ‘EL MÓN A LA 
MEVA ESCOLA’ 
El projecte “El món a la meva escola“, 
que pretén incorporar les diversitats 
familiars a la comunitat educativa, 
donar suport en la inclusió social de 
les famílies immigrades i fomentar una 
mirada intercultural en la ciutadania, va 
rebre un dels Premis de Reconeixement 
Barcelona Innovació Educativa. 

XI Trobada biennal de gegants 
de Gràcia 
La trobada es va fer el 5 de maig 
coincidint amb el 25è aniversari dels 
gegants nous de Gràcia.

Jocs Florals Escolars de Gràcia  
Els premis dels Jocs Florals Escolars 
a Gràcia es van lliurar el 30 de maig i 
hi van participar 28 centres escolars 
del districte.

Jocs infantils a la plaça del Sol
La instal.lació de jocs infantils a 
l’esplanada central, que es va fer 
entre el 25 de juny i el 2 de juliol, 
pretén donar nous usos a la plaça. 
L’àrea de jocs ocupa una superfície de 
75 m² i s’emmarca dins de l’estratègia 
municipal ‘Barcelona dona molt 
de joc’, que pretén afavorir el joc 
a la ciutat i dotar de més espais i 
oportunitats als infants i adolescents.

El dibuixant Miguel Gallardo va 
presentar el 26 de juny el seu llibre 
‘El corazón de Barcelona: la Salut, el 
Coll i Vallcarca’. La publicació fa un 
recorregut pels barris de muntanya 

Presentació del llibre  
‘El corazón de Barcelona’  

de Gràcia i en ella apareixen 
veïnes i veïns, amb els quals el 
dibuixant ha parlat per captar 
l’essència de cada un dels barris.

Cloenda bicentenari de la Festa Major
El cap de setmana del 25 de maig Gràcia 
va acomiadar l’any del Bicentenari 
amb un programa ple d’activitats, 
organitzades per la Fundació Festa 
Major i el districte: mapping a la façana 
de la seu del districte, concert dels 
Sírex, traca...També es va presentar el 
cartell de la Festa Major de Gràcia 2018 
que enguany ha guanyat la il.lustradora 
Mònica Toledo.
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ESPAI PÚBLIC

AGENDA
ACTIVITATS
13 de juliol  
Concert ‘Va de Gospel’.  
Música als Parcs  
Parc de la Creueta del Coll

6, 7 juliol, 7 i 8 d’agost, 5 i 6  
de setembre i 5 i 6 d’octubre 
Fira d’artesans  
Pl. Revolució

6 de juliol  
Concert d’estiu al park Güell: 
‘Evocacions del Jamboree i la 
Cova del Drac’ (concerts Güell) 
Park Güell

13 de juliol 
Concert d’estiu al park Güell: 
Louis Armstrong i Barcelona

27 de juliol 
Concert de ‘Los super ratones 
argentinos’ 
Centre cívic La Sedeta

Juliol, agost i setembre 
Visites i itineraris sobre el 
modernisme i Barcelona 
organitzades pel MUHBA

Fins el 27 de juliol i del 3 al  
7 de setembre 
Jocs infantils i tallers a la 
pl. Revolució, pl. Virreina, pl. 
Diamant, pl. Sol.

10 de setembre 
Celebració diada Nacional

2 d’octubre 
Inauguració “Exposició 
‘Pompeu Fabra, una llengua 
completa’ i representació 
monòleg ‘Pompeu Fabra: 
jugada mestra’

4 d’octubre 
Ruta Pompeu Fabra a 
Gràcia: principals llocs 
fabrians a Gràcia

FESTES MAJORS  
27 de juliol 
Presentació de la Festa Major 
de Gràcia

3 d’agost 
Sopar de vigíles de Festa 
Major de Gràcia 

14 d’agost 
Pregó de 
la Festa 
Major de 
Gràcia

Del 15 al  
21 d’agost 
Festa 
Major de 
Gràcia

7, 8 i 9 de 
setembre 
Festa Major de la Salut

8, 9, 10 i 11 de setembre 
Festa Major de Vallcarca

EXPOSICIONS
Fins el 12 de juliol 
Exposició de grafiti realitzats 
durant la Festa Jove del 
Camp d’en Grassot 2017 
Centre cívic La Sedeta

Fins el 15 de juliol 
‘Unitats de memòria. Gràcia i 
el seu arxiu’. Arxiu Municipal 
del Districte de Gràcia 
Biblioteca Jaume Fuster

PARTICIPACIÓ
12 de juliol 
Consell ciutadà 
Sala d’actes seu districte

20 de setembre 
Audiència Pública 
Sala de Plens de la seu del 
Districte

Plataforma única al  
c. Jaume Cascalls
Ja han finalitzat les obres per 
millorar l’accessibilitat del carrer 
Jaume Cascalls i donar prioritat al 
vianant. L’actuació ha consistit en la 
implantació d’una plataforma única. 
S’ha actuat a la vorera adjacent als 
edificis, a la xarxa del clavegueram i 
s’ha col.locat nou mobiliari urbà.

Reurbanització del  
c. Encarnació i Albacete
Ja ha finalitzat l’ actuació al 
c.Encarnació, entre el c. Pi i 
Margall i Sardenya, amb l’ampliació 
de voreres, la renovació de 
l’enllumenat i la col.locació de nou 
mobiliari urbà. També ha finalitzat 
la reurbanització del c. Albacete.

Obres en curs

Entre les obres en execució, hi 
ha l’actuació al c. Camèlies, amb 
l’ampliació de voreres, creació 
d’un carril bici bidireccional, un 
carril de circulació, carril bus i 
carril d’aparcament; la renovació 
de l’avinguda Príncep d’Astúries;  
les obres dels jardins Menéndez i 
Pelayo; la millora de l’accessibilitat 
als c. Montornés i c. Capellades; el 
nou punt verd a l’av. Vallcarca, el 
Mercat Provisional de l’Abaceria i 
instal·lació d’una nova àrea de jocs 
infantils a la plaça del Sol.

Àrea de gossos Alfons Comín
Entre el juliol i novembre es faran les 
obres per construir una àrea de gossos 
de 753 m2 a la pl. Alfons Comín.

Millores de pavimentació
Entre el 25 de juny i el 3 de juliol es van 
dur a terme les obres de millora del 
paviment al carrer de Miquel i Badia i a 
l’avinguda de Pompeu Fabra. També es 
van finalitzar les obres de pavimentació 
del carrers Tirso i Font del Coll.

Han començat les obres d’adequació 
dels entorns de la font de Sant Salvador, 
situada al Park Güell. Es preveu que les 
obres finalitzin a la tardor de 2018.

Obres de millora font de 
Sant Salvador


