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IMPULS A LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA
El districte ha desenvolupat 
diferents accions per recuperar la 
memòria històrica des de diferents 
vessants. Entre les accions que es 
recullen en l’informe presentat al 
Consell Plenari, destaquen:

• L’impuls de la rehabilitació i 
difusió dels refugis antiaeris, en 
especial, el de la pl. Revolució. 

• El reconeixement del llegat 
d’edificis, espais i objectes; la 
conservació i documentació del 
patrimoni immaterial festiu (ex: 
Bicentenari de la Festa Major 
de Gràcia). 

• Celebració i commemoració de 
persones rellevants en l’àmbit 
de la cultura i educació, esport, 
lluites obreres i feministes (ex: 
Placa Roca i Galès, any Pompeu 
Fabra, etc). 

• Suport a entitats i col.lectius 
per a la recuperació de les 
seves memòries. 

• Recuperació del llegat 
de les dones impulsant la 
incorporació de noms de dones 
al nomenclàtor (passatge Isabel 
Vicente, jardins Maria Mullerat) 
o amb la publicació ‘Dones de 
Pes’, etc). 

• Recuperació de la memòria 
històrica dels equipaments 
(exposició Casa Canals i Junyer, 
retolació del casal de barri 
Cardener, projectes de web 
de memòria històrica de La 
Bruguera, La Sedeta, etc). 

A aquestes línies s’afegeixen 
diferents accions commemoratives 
i pedagògiques, com taules de 
debat, exposicions...

Cal assenyalar també la tasca 
realitzada per la Taula de memòria 
històrica, creada al 2017 i oberta 
a entitats, grups polítics i a la 
ciutadania.

Gràcia davant 
la gentrificació
Les jornades “Gràcia davant de la 
gentrificació” realitzades els passats 30 
de novembre i 1 de desembre, van posar 
sobre la taula els reptes que comporta 
aquest fenomen i les possibles accions 
que s’hi poden desenvolupar des de tots 
els àmbits.

Les jornades, que es van celebrar a 
l’Espai Jove La Fontana, van congregar 
experts urbanistes d’arreu d’Europa, 
responsables municipals i representants 
d’entitats veïnals de Gràcia.

El debat es va centrar en bona part en 
definir mesures i accions a desenvolupar 
a Gràcia en matèria d’habitatge per lluitar 
contra la gentrificació. Per exemple, 
potenciar els programes destinats als 
ajuts del lloguer, especialment al barri 
de la Vila de Gràcia, mobilitzar el parc de 
sòl públic qualificat com a equipament 
per fer habitatge dotacional o promoure 
noves promocions d’habitatge públic 
i cooperatiu en diferents barris del 
districte. A Gràcia hi ha previst construir 
en el període 2018-2025, uns 135 
habitatges dotacionals i 159 habitatges 
públics i cooperatius.

Una altra de les mesures que es 
van debatre i posar en valor va ser 
la importància de tirar endavant la 
modificació del Pla General Metropolità 
perquè les promocions d’habitatge en 
sòl urbà consolidat destinin el 30% del 
sostre a habitatge públic, que podria 
significar entre 80 i 90 habitatges públics 
anuals al districte.

També es va incidir en la necessitat de 
garantir la regulació de les llicències 
d’habitatges d’ús turístic com recull el  
Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments 
Turístics (PEUAT) i en la detecció de 
pisos turístics il·legals, així com en 
les actuacions preventives per aturar 
desnonaments garantint l’aplicació del 
lloguer social i sol·licitant als jutjats 
la suspensió dels procediments de 
desnonament i d’execució hipotecària. 

Pel que fa a aquest tema, les dades de 
Gràcia són de 45 expedients resolts el 
2018, que afectaven a un total de 186 
persones (124 adults i 62 infants).

Les jornades, que també van repassar 
mesures contra la gentrificació de ciutats 
europees com París, Berlín, Madrid o 
Sabadell, i altres models d’habitatge, així 
com mesures de protecció del comerç 
de proximitat, van concloure que el 
moment actual és clau per a la identitat 
de la ciutat i dels barris. També que es 
necessiten canvis profunds en aspectes 
legals que no competeixen únicament a 
l’administració local en qüestions com 
la regulació del sòl, els arrendaments 
urbans o la fiscalitat en les operacions  
de compravenda.

A més de les taules de debat, es van 
fer tallers en grup sobre la lluita contra 
la gentrificació a Vallcarca, a la Vila de 
Gràcia i Camp d’en Grassot i a La Salut i 
el Coll, que van aportar noves propostes, 
com l’ampliació de la protecció del tramat 
urbà de la Vila de Gràcia o la necessitat 
de més transparència sobre la titularitat 
de les promocions privades per tal de 
facilitar canals de diàleg entre el veïnatge 
i els promotors. També es va informar 
dels recursos, eines i atenció que ofereix 
l’Oficina d’Habitatge de Gràcia i d’aquells 
que afecten directament els joves 
mitjançant els punts Infojove d’habitatge 
de La Fontana.



DESTACADES ACTIVITATSBREUS

Comerç al carrer a Vallcarca
El 27 d’octubre l’Associació de 
Comerciants de Vallcarca, República 
Argentina i Rodalies, van dur a terme 
una jornada de Comerç al Carrer.

Correfoc al Coll
El dissabte 20 d’octubre La Malèfica del 
Coll va celebrar La Diada 2018 amb un 
correfoc pels carrers del barri.

Arbres sostenibles al Coll 
Fins el gener es poden visitar els aparadors 
de més de 50 botigues amb arbres de 
materials sostenibles que han fet alumnes 
i famílies de 5 escoles del barri.

1a Trobada del barri de La Salut 
Entitats, serveis i veïnat de La Salut es 
van trobar per reflexionar sobre el barri el 
passat 17 de novembre.

Gràcia amb Síria 
El Centre cívic La Sedeta i El Centre 
cívic El Coll van acollir diversos actes de 
‘Gràcia amb Síria’ dins de la XXV Setmana 
Cultural entre el 23/11 i el 2/12.

Pacificació i Festa per la Marató 
de TV3 al c. Gran de Gràcia
La pacificació del c. Gran de Gràcia, del 
1/12, va coincidir també amb la festa 
“Gràcia amb la Marató” on van participar 
més de 50 entitats.

Centenari de l’escola La Farigola
El 16 i 17 de novembre l’escola, situada 
a Vallcarca, va organitzar diferents 
activitats per celebrar els 100 anys des 
de que es va posar la primera pedra.

Dia Internacional de les Persones 
amb Discapacitat
El 3 de desembre va ser el Dia internacional 
de les persones amb discapacitat, i Gràcia 
ho va celebrar amb diverses activitats i la 
lectura del Manifest conjunt d’entitats.

Coll Fantasy 
Entre el 9 de novembre i el 2 de desembre 
es va celebrar el 14è cicle d’activitats de 
fantasia i ciència ficció al Coll. Enguany 
anava dedicat a Frankestein. 

Llums de Nadal a Gràcia
Els llums de Nadal estaran encesos 
fins el 6 de gener. L’encesa oficial es va 
fer el 22/11 i a Vallcarca es va celebrar 
amb una festa.

Diada de La Diabòlica de Gràcia 
El dissabte 17 de novembre es va celebrar 
el correfoc pels carrers de Gràcia. La Diada 
va començar al matí amb les Matinades. 

Premis Nit de l’Esport 
Gràcia va premiar el passat 25 d’octubre 
la tasca de 8 esportistes i entitats 
esportives en la seva emblemàtica Nit de 
l’Esport de Gràcia, en un acte que es va 
celebrar a l’Espai jove La Fontana.

25N Dia Internacional per  
a l’eliminació de la violència 
vers les dones 
Gràcia va celebrar el 25N amb diverses 
activitats. El 16 va tenir lloc l’acte central 
i entre el 21/11 i el 21/12 hi ha programats 
diferents tallers, teatre, conferències...

Processos de participació a Tres Turons, 
parc de Collserola i solar c. Anna Piferrer 
El 19 de novembre es va fer una 
sessió informativa-participativa per 
al veïnat dels barris de Sarrià, Les 
Corts i Gràcia sobre el Pla especial 
de protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc Natural de la Serra 
de Collserola (PEPNat). I el 24 de 
novembre es va fer una passejada 
amb el veïnat per recollir idees sobre 

els accessos, camins, usos i activitats 
del Turó de la Creueta del Coll. D’altra 
banda, entre els mesos d’octubre i 
desembre, el districte ha posat en 
marxa un procés participatiu per 
dissenyar conjuntament amb el 
veïnat el programa d’usos del nou 
parc que s’ubicarà al solar del c. 
d’Anna Piferrer.

Projecte guanyador de l’Espai Quiró
Els habitatges amb serveis per 
a gent gran (aproximadament 
un centenar) i els equipaments 
de l’espai Quiró començaran a 
construir-se després de l’estiu de 
2020 i es preveu una durada de 2 
anys. Els habitatges tindran una 
superfície d’uns 45 m2 i en l’edifici 
hi haurà espais compartits de cuina 
i menjador.  Hi haurà un màxim de 
24 habitatges per planta i quatre 
sales polivalents de 40 m2 al costat 
dels terrats que incorporaran espais 
destinats a hort o al safareig, i  un 
pàrquing de 39 places al soterrani. 
S’ha fet un projecte entès com un 
espai de relació veïnal  que inclou 

passarel.les d’accés als habitatges i 
patis comunitaris. Els equipaments 
(casal de gent gran, casal de joves i 
casal de barri) ocuparan una superfície 
de 3.000 m2, amb un espai interior on 
es preveu un bar i  escales per accedir 
a un  auditori soterrani de 1.500 m2. 

implantació de la nova 
xarxa de bus
El 26 de novembre es va 
completar la implantació de 
la nova xarxa de bus d’altes 
prestacions amb la posada 
en marxa de les cinc últimes 
línies. Més ràpida i connectada 
i amb més freqüència de pas, 
la nova xarxa s’ha adaptat a 
les exigències del transport 
públic modern per millorar-ne 
l’eficiència i fomentar-ne l’ús 
en benefici d’una ciutat més 
saludable i humana. També s’han 
suprimit dues parades dels busos  
V19 i 24 a la carretera del Carmel 
per reduir la utilització turística 
d’aquestes línies, com a part 
de les mesures de millora de la 
mobilitat a l’entorn del park Güell.

Plantada de flors al pg. Sant Joan

El 14 de novembre es va fer la plantada de 
flors a pg. Sant Joan. A la iniciativa, impulsada 
des de fa 17 anys per l’Associació de Veïns de 
pg. Sant Joan, hi van participar 8 escoles.

Policia de barri a Gràcia
La Policia de Barri ja està a 
Gràcia i a un total de vuit dels deu 
districtes de la ciutat per prestar 
un servei de més proximitat al 
veïnat, el teixit comercial i les 
entitats dels barris. Els agents 
estan en contacte permanent 
amb la ciutadania per prevenir i 
detectar conflictes de convivència 
i intervenir-hi. A principis del 2019 
la Policia de Barri estarà present 
a tota la ciutat.

JOCS DE TARDOR A LA PL. SOL
El districte ha impulsat, entre el 16 
de novembre i el 14 de desembre, 
jocs de taula i tradicionals a la pl. Sol. 
Aquesta campanya forma part del Pla 
de Places de la Vila, que contempla 
diferents accions per garantir la 
convivència a les places de Gràcia.

DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ 
DELS ENTORNS DEL MERCAT 
ABACERIA 
Les associacions de comerciants dels 
entorns del Mercat amb el suport del 
districte i de la direcció de Comerç, 
estan impulsant diferents activitats 
per dinamitzar el comerç del seus 
carrers i pal·liar els efectes del trasllat 
del mercat. Entre aquestes, destaquen 
la diada de tallers i jocs (10/11); la Fira 
de productes de proximitat (24/11) i 
l’encesa de llums de Nadal en alguns 
comerços de l’entorn (26/11).

LLIBRE DONES DE PES 
El 15 de novembre es va presentar a 
la Biblioteca Jaume Fuster el llibre 
Dones de pes. 18 vides de Gràcia 
1835-2015’. El llibre, impulsat pel 
Consell de Dones de Gràcia i escrit per 
11 dones, posa en valor la biografia de 
dones que van destacar en diferents 
àmbits: art i literatura, pedagogues, 
activistes polítiques, científiques... 
però que han estat poc  reconegudes.  
Per això, aquest llibre té la doble 
vocació de recuperació de la memòria 
històrica i de gènere. 

Barcelona Energia  
es posa en marxa
Al novembre es va obrir el 
període per a la contractació 
del servei de subministrament 
elèctric de Barcelona Energia a la 
ciutadania. La comercialitzadora 
metropolitana d’energia 
elèctrica, cent per cent pública, 
ofereix energia renovable 
certificada. Fins ara, el servei 
abastia equipaments municipals, 
mercats, centres esportius 
municipals i l’enllumenat públic i 
semàfors.

MEDALLES D’HONOR 2018
L’Ajuntament va lliurar el 28/11 les 
Medalles d’Honor de Barcelona 2018 
a Sònia Klamburg, d’Àrea Dansa 
Barcelona, i a la Federació de Colles de 
Sant Medir, juntament amb 23 medalles 
més a entitats i homes i dones que 
destaquen pels seus valors cívics.

Nou CUAP de Gràcia
El nou Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària (CUAP) de Gràcia al c. Larrard,1, 
va entrar en funcionament el passat 
5 de novembre. El centre ofereix un 
servei d’atenció de proximitat per 
a les urgències de baixa i mitjana 
complexitat durant les 24 h del dia  
i durant els 365 dies de l’any. 

Ampolles d’aigua 
per a gossos
Continua la campanya per 
corresponsabilitzar les persones que 
conviuen amb gossos sobre la neteja 
dels orins. El districte ha reiniciat 
el repartiment d’ampolles d’aigua a 
diferents equipaments del barri (Seu 
del Districte de Gràcia, pl. Vila de 

Gràcia 2, Centre cívic El Coll-
La Bruguera, Centre cívic 
La Sedeta, Casal de barri 
Cardener). En aquesta 
edició s’han incorporat 
tres equipaments: 
La Violeta de Gràcia, 
Espai Jove La Fontana, 
Biblioteca Vallcarca i 
els Penitents Maria 
Antonieta Cot.



ajuntament.barcelona.cat/gracia

ESPAI PÚBLIC
Enllumenat al parc de la 
Creueta del Coll
S’estan realitzant les obres de millora 
integral de l’enllumenat al parc de la 
Creueta del Coll. Les actuacions inclouen 
la renovació de l’enllumenat existent amb 
tecnologia LED. També s’estan renovant 
diferents punts de la Vila de Gràcia.

Altres actuacions a equipaments
Entre les obres en marxa, destaquen la 
millora de l’accessibilitat de l’estació de 
metro L3 Vallcarca (fase 1), l’arranjament 
de la sala d’assaig de l’Espai Albert 
Musons, l’adequació de les instal.lacions 
de climatització del Centre Artesà 
Tradicionàrius,  la rehabilitació al c. 
Perill del futur Ateneu de Fabricació i el 
nou punt verd a l’av. Vallcarca.

Millores a la pl. Manuel Torrente
El 5 de novembre van començar les 
obres de renovació del sistema de 
drenatge i de recollida d’aigües així 
com el canvi del paviment de la plaça 
Manuel Torrente.

Obres a l’espai públic en curs
Entre les obres en execució, hi ha la 
reurbanització de l’avinguda Príncep 
d’Astúries; la millora de l’accessibilitat als 
c. Montornès i c. Capellades, la construcció 
d’una àrea de gossos a la pl. Alfons 
Comín, la reurbanització al c. Cardener, 
l’arranjament del paviment de panot del 
c. Còrsega (entre Torrent de l’Olla i el CAP 
Cibeles), la rehabilitació de la Font de Sant 
Salvador i la millora dels entorns. 

Finalització dels jardins 
Menéndez y Pelayo
A l’octubre es van obrir els jardins 
Menéndez y Pelayo. La reforma del 
jardins ha incorporat més arbrat i 
parterres amb plantació, nous espais 
d’estada i lúdics per al veïnat, com 
ara dues noves àrees de joc infantil, 
una àrea de gossos, i un espai de joc 
de petanques. Els nous jardins són 
accessibles mitjançant rampes i 
milloren la connexió entre la Travessera 
de Dalt i el c.Maignon.

Del 22 al 25 de novembre, es van dur a 
terme les obres de millora del paviment 
de la calçada al carrer de Sardenya. I 
del 5 al 9 de novembre es van fer obres 
per millorar el paviment de la calçada 
al c. Ca l’Alegre de Dalt amb Camèlies.

Pavimentació c. Sardenya i 
Ca l’Alegre de Dalt

Reurbanització del c. Camèlies
Ja s’ha finalitzat la reurbanització 
del carrer de les Camèlies en el tram 
comprès entre el carrer de l’Escorial 
i la ronda del Guinardó. L’objectiu 
era prioritzar el pas dels vianants, 
millorar l’enllumenat, el clavegueram, 
l’accessibilitat i el verd urbà. L’obra ha 
comportat, entre altres actuacions, 
l’eixamplament de les voreres fins 
als 4,5 metres i la incorporació de 
nous elements de mobiliari urbà, com 
bancs i cadires. També ha entrat en 
funcionament el segon tram de carril 
bici d’aquest tram. 

AGENDA

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 

4 de gener de 2019 
Cavalcada carteres Reials

11 de gener 
Inauguració del Tradicionàrius

Finals de gener
Foguerons de Sa Pobla a Gràcia

Presentació Llibre Dones de pes
31 de gener 
Biblioteca Vila de Gràcia
19 de febrer 
Centre cívic La Sedeta

EXPOSICIONS
Fins el 6 de desembre 
‘Una altra mirada a la salut 
mental’ 
Centre cívic El Coll-La Bruguera 

Fins el 20 de desembre
‘Vides diverses’ 
Seu del districte de Gràcia 

De desembre a febrer
‘Aprop: allotjaments de 
proximitat provisionals’ 
Als jardins Salvador Espriu

5 de març 
Casal Cardener
7 de març 
Centre cívic El Coll - La Bruguera15 de desembre 

5è Fem Mercat  
Placeta M Vallcarca

15 de desembre 
Jornada solidària 
El Coll

16 de desembre
Concert solidari 
Centre cívic El Coll-La 
Bruguera / 18 h

18 de desembre
Ruta Pompeu Fabra per 
Gràcia 
De pl. Sanllehy a Jardinets 
de Gràcia / De 16 a 18 h

ACTIVITATS 18 de desembre
Festa de Nadal 
intergeneracional per  
a grans i petits 
Centre cívic El Coll / 17.30 h

19 de desembre
Docufòrum ‘Veus contra 
l’estigma’ 
Centre cívic El Coll / 19 h

19 de desembre
Cicle de xerrades de 
coeducació. Noves 
masculinitats 
Escola Montseny / 17 h

21 de desembre
Teatre fòrum PROU!, 
una reflexió sobre 
l’asssetjament sexual 
Espai Jove La Fontana / 18 h

21 de desembre 
Festa de Nadal 
Centre cívic El Coll / 17 h


