
Més mesures per millorar  
la convivència a les places
Les accions impulsades, com ara el projecte ‘Juguem a les places’, la intensificació de 
dispositius municipals i les campanyes de sensibilització, han suposat millores a les 
places de la Vila. El Pla de Places es manté actiu durant tot l’any en col·laboració amb 
diferents agents per implicar tothom i assolir-ne els objectius.

El repte de reduir el soroll Campanya de sensibilització
n dels camps de batalla són les molès-
ties causades pel soroll. Les mesures 
impulsades per disminuir-ne els nivells 

estan donant els seus fruits. El reforç de la 
presència de la Guàrdia Urbana, dels agents de 
mediació a l’espai públic per a la solució dels 
conflictes, el control d’inspecció dels tècnics 
de llicències per a les terrasses i establiments 
que hi ha les places o la tasca de consciencia-
ció sobre els sorolls en horari nocturn són 
algunes de les accions que s’hi han implantat.
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Actuacions a les places

conseguir una bona convivència a 
les places és cosa de tots i de totes, 
i d’aquí parteix la nova campanya de 

sensibilització que enguany porta per títol 
“És molt fàcil conviure”. En els propers 
dies, es distribuiran cartells per les prin-
cipals places i carrers de la Vila de Gràcia 
amb missatges clau que volen incidir en 
la sensibilització i responsabilitat per mi-
llorar dinàmiques i actituds en aquests 
quatre eixos:

El soroll a les nits i el respecte  
al descans del veïnat

La neteja dels carrers i places

La responsabilitat de la recollida i la 
neteja dels residus de les mascotes

El respecte a les àrees de joc infantil
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La visió de nens i nenes

Juguem a les places

l treball realitzat amb les taules ciuta-
danes ha permès realitzar propostes 
d’actuació i posar sobre la taula temes

que poden contribuir a la millora de la con-
vivència. Una de les mesures que es vol im-
plementar és l’ordenació d’activitats, amb 
un calendari anual. També hi ha accions 
específiques sobre l’urbanisme, sobre el 
manteniment, sobre la convivència...:

Plaça del Sol: 

• Instal·lació de noves jardineres a les esca-
les de la plaça del Sol. Al maig es van ins-
tal·lar a la part sud-est de la plaça partint 
de l’experiència positiva de les jardineres 
ubicades al tram del carrer Maspons, al 
setembre de 2017. La mesura té com a 
objectiu evitar les concentracions de gent 
en aquesta zona tan propera als balcons,  
reduir el soroll, i augmentar el verd.
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es accions a la ciutat, i també a la Vila 
de Gràcia, poden enriquir-se amb les 
aportacions i accions dels infants 

davant dels temes que els preocupen i ens 
preocupen; a més, aquesta és una manera 
que la infància construeixi la seva imatge 
com a ciutadania activa i com a responsa-
ble de l’entorn que l’envolta. 

Una de les accions que s’ha consolidat 
i que ha permès donar nous usos a les 
places i, que per tant, suposa un pas en-
davant en la millora de la convivència és 
el programa ‘Juguem a les places’, que 
inclou diferents propostes familiars per 
a infants i joves. L’any 2018 es van pro-
gramar 121 dies d’activitat, que sumen 
un total de 13.037 persones participants. 
Donada l’acceptació, enguany s’ha am-
pliat la temporada, que va començar 
a l’abril i s’allargarà fins a la tardor. 

Aquest programa permet que totes les 
tardes les places es transformin en un 
espai de joc, on grans, petits i petites, 
poden gaudir del joc i aprendre, al ma-
teix temps, a valorar i a millorar l’ús de 
l’espai públic. El programa inclou activi-
tats com circ a la pl. de la Virreina, jocs 
tradicionals a la pl. del Diamant, inter-
vencions artístiques i quiosc de joc a la 
pl. del  Sol, etc. També vol obrir les acti-
vitats a la joventut amb accions especí-
fiques pensades per a aquest públic dins 
del programa ‘Crear a les places’. 

Dins d’aquest programa, i de manera pa-
ral·lela, continua en marxa el projecte 
d’intercanvi de pilota d’escuma, que facili-
ta pilotes d’escuma als nens i nenes que vo-
len jugar a pilota. Amb les pilotes d’aquest 
material tou, es pot jugar sense molestar 
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les persones que són a la plaça, ni malmetre 
portes o aparadors. Les pilotes les presten 
els comerços de cada plaça que col·laboren 
amb la campanya, que es poden reconèixer 
per l’adhesiu que tenen a l’entrada. Hi ha 
comerços col·laboradors a les places de la 
Vila, Diamant, Revolució, John Lennon i 
Dones del 36.

Algunes entitats també s’han sumat a la 
campanya ‘Juguem a les places’ amb el 
programa “La plaça la fem des del barri”. 
Entre aquestes entitats, hi ha els Caste-
llers de la Vila de Gràcia, i el Club d’Escacs 

Tres Peons, que ofereixen en el programa 
tallers de castells i un campionat d’escacs 
infantils, respectivament. Cada vegada 
son més les entitats que es sumen a im-
pulsar accions per fomentar valors que 
poden portar a una millor convivència.

L’objectiu d’aquestes accions és aprendre 
els valors del joc compartit i el respecte 
pels altres i per l’espai. L’educació en 
valors incideix directament en el públic 
infantil (a partir d’1 any) i juvenil, però 
també en la població adulta que veu la 
importància de respectar els espais que 

Aquests missatges s’han escollit tenint en 
compte les demandes reiterades de la ma-
joria de veïns i veïnes de Gràcia. L’objectiu 
és apel·lar a la responsabilitat personal i 
al bon ús col·lectiu de l’espai públic com-
partit, per millorar dinàmiques de convi-
vència i contribuir a la qualitat de vida del 
veïnat i del barri.

La campanya tindrà altres accions especí-
fiques per sensibilitzar del soroll nocturn 
i que es faran en col·laboració amb els es-
tabliments d’oci i restauració i comerços, 
o durant la Festes Majors, on també s’in-
clouen missatges contra les agressions se-
xistes, l’ús dels WC públics, el respecte al 
guarnit, o el respecte al descans després 
dels concerts etc.

• Nou accés de l’aparcament soterrat de la 
pl. Sol. Es crearà un nou accés des del ca-
rrer per preveu millorar-ne les condicions 
d’accessibilitat.

• Instal·lació de bancs individuals entorn 
l’estructura de jocs infantil, per perme-
tre l’estada dels adults acompanyants i 
facilitar així l’ús de la plaça com a espai 
de joc per als infants. 

21 h), i 4,3 dB(A) menys a la franja del vespre 
(21 h i les 23 h.).

Plaça del Nord: 

• Millores de manteniment de la plaça, del 
verd, i de l’àrea de jocs infantils 

• Reordenació dels elements de mobilia-
ri urbà i altres elements amb criteri de 
millora de l’accessibilitat: baranes, des-
plaçament de contenidors, bancs i apar-
caments de bicicletes.

Plaça del Romaní:

• S’ha consensuat la remodelació de la Pl. 
Romaní.

• Reforç de la sensibilització per millorar 
la convivència derivada de l’ús compar-
tit de l’espai entre infants que juguen i 
passeig de gossos. 

Per implicar-los directament en la valoració 
del programa “Juguem a les Places”, aquest 
any s’ha posat en marxa el projecte “Exper-
t@s del joc” que convida nens i nenes a do-
nar la seva visió sobre el joc a l’espai públic, 
i en particular sobre les activitats que es 
fan dins el “Juguem a les Places”.

El projecte s’ajusta al repte d’impulsar la 
participació dels infants que l’Ajuntament 
de Barcelona està treballant des del Depar-
tament de Promoció a la Infància de l’Àrea 
de Drets Socials, juntament amb districtes i 
totes les àrees implicades. 

Durant els mesos de juny i juliol, el nens 
i nenes voluntaris que formaven part del 
projecte han avaluat la programació d’acti-
vitats. Els resultats de les avaluacions es po-
saran en comú durant setembre i octubre. 
Les conclusions serviran perquè la visió dels 
infants es tingui en compte i quedi recollida 
a l’hora d’avaluar el programa “Juguem a les 
places i, al mateix temps, reflexionar sobre 
com promoure el joc a l’espai públic.

Plaça de la Virreina:

• Canvis en la mobilitat per pacificar la 
plaça i millorar dinàmiques de càrrega i 
descàrrega.

Per arribar a aquests públics objectiu, 
s’han previst diverses accions comunica-
tives: missatges de sensibilització a través 
del web i xarxes socials (twitter, instagram 
i facebook), elaboració i edició de dife-
rents productes, com cartelleria, octave-
tes, posagots i ventalls.

En el conjunt de places, els valors de dilluns a 
divendres són en general bons, tot i que esde-
veniments excepcionals o actes del calendari 
festiu poden fer pujar puntualment els nivells 
sonors, afectant la mitjana.

Cal tenir en compte que els nivells de referèn-
cia per valorar la contaminació acústica, tal 
com marquen les directrius europees, són la 
mitjana anual de tota la franja horària (matí, 
vespre o nit). El valor que marca el sonòmetre 
en un moment concret, no dóna informació 
rellevant. Per exemple, el so d’un petard la nit 
de Sant Joan pot arribar a superar els 100 dbA 
en aquell instant, i això es veurà repercutit en 
la mitjana del dia, el mes i l’any, però en sí ma-
teixa no és una dada significativa. Tot i així, 
es treballa per reduir els nivells alts puntuals 
quan són partir de les 23 h, ja que es considera 
que poden pertorbar el descans del veïnat.

• Diagnosi de les dinàmiques nocturnes 
de la plaça per minorar el soroll a través 
dels gestors de l’espai públic. 

El pla de monitorització del soroll a les places 
dona informació quantitativa i qualitativa i 
permet prendre decisions. Es tracta de fer 
una anàlisi continuada per veure la progres-
sió de les millores implantades i detectar, al 
mateix temps, desviacions.

Els nivells de soroll que donen les medicions dels 
sonòmetres instal·lats a les places han millorat 
lleument l’important descens obtingut al 2018.

A la Plaça del Sol, per exemple, es consolida 
des de l’any 2017 la tendència a la baixa, que 
en l’any 2018, entre els mesos de gener a 
maig, va ser de 4 dB(A)* en la franja nocturna 
(de 23 a 7 h), i que en mateix període de 2019 
va ser de 0,5 dB(A) menys. En altres trams del 
dia també s’han produït descensos: des del 
2017 s’ha aconseguit reduir en 2,8 dB(A) el 
nivell de soroll a la franja diürna (de les 7 a les 

es places a Gràcia són un pol d’atracció 
i un punt de reunió tant del veïnat com 
de gent d’altres barris de Barcelona o 
de fora de la ciutat. Però la intensa 
vida als carrers de la Vila pot arribar 

també a generar molèsties que dificulten la 
convivència i el descans dels veïns i veïnes.

Fa 4 anys que es va impulsar la Mesura de 
Govern per a la convivència a les places de la 
Vila de Gràcia per gestionar de forma coor-
dinada la complexitat i la diversitat d’usos 
a l’espai públic i donar resposta al dret a la 
ciutat que tenen els diferents col·lectius (in-
fants, joves, adults, gent gran...) a gaudir-ne 
de manera conjunta.

Les accions que durant aquest temps 
s’han realitzat dins de l’anomenat ‘Pla de 
places’ comencen a consolidar-se gràcies 
al treball conjunt entre els diferents ser-
veis municipals implicats (taula tècnica) i 
el diàleg amb el veïnat, entitats i comer-
ciants (taules ciutadanes). En aquests mo-
ments, hi ha quatre taules ciutadanes que 
funcionen com a espai de diàleg i de debat 
(Pl. del Sol; Places de la Vila, Diamant i Vi-
rreina; Pl. del Nord; i  Places del Poble Ro-
maní i Raspall) i que serveixen per detec-
tar diferents problemàtiques i necessitats 
i poder compartir propostes, impulsar-les 
i avaluar-les.
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És molt fàcil conviure.
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