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Consell Plenari del Districte de Gràcia 

Informació
Dimecres, 2 d’octubre de 2019

NOU CONSELL PLENARI PER AL NOU MANDAT 
El 24 de juliol es va constituir el Consell 
Plenari de Gràcia del nou mandat. 
La sessió, presidida pel regidor del 
Districte Eloi Badia, va informar del 
decret de nomenament dels nous 
consellers i conselleres que integren  
el Consell i que són: 

Per part del grup BComú:  
Jordi Farriol, Judith Calabria, Yusef 
Quadura, Àngels Tomás, Cristina Carrera.

Per part del grup PSC:  
Alberto Lacasta i Mercè Saltor. 

Per part del grup ERC:  
Olga Hiraldo, Núria Pi, Miquel Colomé, 
Guillem Roma i Marc Bosch. 

Per part del grup JxCat:  
Sílvia Manzano, Sílvia Mayor i Xavier 
Farrés. Des de començaments del mes 
d’agost es nomenat Conseller en Biel 
Figueras en substitució de Xavier Farrés.

Per part del grup Cs:  
Jordi Bea. 

Per part del grup BCN pel Canvi:  
Jordi Daura.

En la mateixa sessió, Junts per 
Catalunya va presentar la proposta de 
nomenar el regidor Ferran Mascarell com 
a president del Districte. Proposta que 
va rebre els vots unànimes del Consell. El 
President prendrà possessió del càrrec 
en el plenari de cartipàs del 2 d’octubre.

El plenari extraordinari de cartipàs 
serveix per informar dels nomenaments 
de constitució dels grups polítics 
municipals i de la composició de la 
Comissió de Govern i de la Junta de 
Portaveus del districte. També informa 
dels nomenaments dels consellers  
i conselleres en cadascun dels diferents 
àmbits d’actuació sectorial  
i d’adscripció als diferents barris. 

La sessió de cartipàs compta amb 
una part decisòria per constituir les 
Comissions Consultives de govern, les 
Comissions de treball i els Consells 
sectorials o d’equipaments amb la 
designació dels seus membres, i 
també es proposa el nomenament de 
la Vicepresidenta o Vicepresident del 
Consell del districte.

Pel que fa a les atribucions de l’equip 
govern, format pel grup de Barcelona en 
Comu i PSC, les àrees sectorials  

i territorials es distribuiran de la 
següent manera: 

Jordi Farriol, assumeix funcions de 
portaveu, d’urbanisme i mobilitat i serà  
el Conseller de la Vila de Gràcia.

Judith Calabria, continuarà exercint de 
Consellera Tècnica i assumirà participació. 

Yusef Quadura, es fa càrrec de medi 
ambient, habitatge, polítiques socials, 
drets civils, solidaritat i del barri Camp 
d’en Grassot i Gràcia Nova.

Àngels Tomàs, serà al capdavant de les 
polítiques de feminismes, salut, memòria 
històrica i nomenclàtor i del barri del Coll.

Cristina Carrera, serà la consellera 
d’educació, cultura i d’envelliment actiu. 

Alberto Lacasta, s’encarrega de comerç, 
seguretat, infància i joventut i serà Conseller 
del barri de Vallcarca i els Penitents.

Mercè Saltor, assumeix esports, gent gran 
i diversitat funcional i serà Consellera del 
barri de La Salut. 

També s’ha nomenat Pilar Miràs, fins ara 
gerent de recursos de l’ajuntament de 
Barcelona, com a gerent del districte de 
Gràcia en substitució de Pere Camps.



DESTACADES ACTIVITATSBREUS

Dinamització del comerç  
de l’entorn de L’Abaceria 
El 13 de juliol els comerciants de l’entorn 
de l’antic Mercat de l’Abaceria van 
organitzar diferents activitats dins de la 
campanya ‘Mulla’t per l’esclerosi múltiple.

Festival NunOff
Del 8 al 13 de juliol es va celebrar  
aquest festival en què té cabuda 
qualsevol proposta artística dins les 
disciplines de teatre, música, dansa, 
poesia i audiovisuals.

Activitats familiars al parc 
Creueta del Coll
Cada divendres del mes de juliol, el parc 
de la Creueta del Coll va acollir tallers 
infantils i concerts familiars.

Campanya d’inspecció 
botigues de record
S’ha desplegat la campanya informativa 
i sancionadora a establiments 
comercials de venda d’articles de 
record desplegada a Gràcia i a altres 
districtes amb l’objectiu de garantir el 
compliment de la normativa municipal 
recollida al Pla especial de botigues 
d’articles de record i en vigor des de 
desembre de 2018.

Control als patinets  
d’ús compartit
La Guàrdia Urbana de Barcelona ha 
reforçat el dispositiu per sancionar 
i requisar els vehicles de mobilitat 
personal (VMP) d’ús compartit 
que no disposen de llicència i 
que estacionen en espais en què 
ho tenen prohibit, d’acord amb 
l’Ordenança d’ús de les vies i els 
espais públics.

Bcn Zona de baixes 
emissions
Per millorar la salut mediambiental 
i reduir les emissions dels 
contaminants dels vehicles de 
motor en un 30%, l’1 de gener de 
2020 entrarà en vigor la zona de 
baixes emissions permanent tots els 
dies feiners, de 7.00 a 20.00 hores. 
Una ordenança municipal regularà 
la restricció de la circulació i les 
sancions als vehicles sense etiqueta 
ambiental de la Direcció General 
de Trànsit (DGT). Es calcula que en 
els pròxims quatre anys la mesura 
afectarà uns 125.000 vehicles. 

Compromís de la ciutat 
amb l’Agenda 2030
l’Agenda 2030 és el resultat 
d’un gran acord assolit el 25 de 
setembre de 2015 pels 193 estats 
membres de les Nacions Unides i 
que es concreta en disset objectius 
de desenvolupament sostenible 
que tenen incidència en els camps 
ambiental, social, econòmic  
i institucional.

29è Festival L’hora del jazz
La plaça de la Vila de Gràcia va acollir 
els diumenges 8, 15, 22, i 29 de 
setembre vuit concerts.

El Casal de Joves del Camp d’en Grassot 
i l’Escola Bressol d’Encarnació al Ple 
El primer plenari del nou curs polític 
incorpora la proposta d’informació 
favorable, per a la posterior aprovació, 
de dues Modificacions del Pla General 
Metromolità. Es tracta de la MPGM 
d’Encarnació 13-15 i 17 per a implantar 
una escola bressol i per incloure en el 
Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic 

Històric Artístic de la ciutat de 
Barcelona; i la MPGM en l’àmbit 
discontinu dels sòls situats al 
Passatge Mariner, 12 (Jardins de 
Caterina Albert) i Passatge Llavallol,  
16 (Jardins de la Sedeta), que 
permetria la construcció d’un nou 
Casal de Joves del Camp del Grassot. 

Millores de la mobilitat al barri de la Salut
S’ha iniciat les mesures per pacificar 
els entorns del Park Güell al barri de 
La Salut, amb el canvi de circulació, a 
començaments del mes de setembre, 
dels carrers Olot, Marianao i Larrard així 
com el trasllat de la parada de taxis del 
c. Larrard . La proposta de pacificació 
preveu la creació d’una àrea de mobilitat 
restringida entre els carrers Olot, Larrard, 
Marianao, Mercedes fins a la Rambla 
Mercedes. L’àrea restringida té com a 
objectius principals la pacificació de la 

zona, així com millorar la seguretat viària 
dels vianants, reduir la pressió i impacte 
dels taxis en aquest àmbit turístic, 
minorar o reduir el trànsit forà, alhora, 
que es manté l’accés al transport públic.

L’àrea es delimitarà amb pilones 
automàtiques i restarà tancada o amb les 
pilones pujades de les 11 a les 20 h, amb 
accés exclusiu al veïnat, bus de barri, 
serveis i serveis d’emergències. 

L’HORT AL TERRAT’ RECONEGUT 
COM A BONA PRÀCTICA A NIVELL 
EUROPEU
El projecte municipal ‘L’hort al terrat’ ha 
estat seleccionat com a bona pràctica a 
l’European Public Sector Award i opta al 
premi @EPSAwards 2019, que distingeix 
pràctiques innovadores al sector públic. 
Els terrats d’alguns edificis municipals 
de Barcelona, entre els quals l’espai 
Jove de La Fontana, acullen horts urbans 
cuidats per persones amb discapacitat.

Festes Majors!
Entre l’1 de juny i l’11 de setembre, els barris de Gràcia van celebrar les seves Festes.

Park(ing) Day
El 20 de setembre es va celebrar el 
Park(ing) Day transformant places 
públiques d’aparcament en parcs, 
jardins i altres a La Fontana, pl. Vila,  
c. Sardenya i c. Indústria.

9a Mostra Internacional  
Cinema Etnogràfic 
El 12, 19 i 26 de setembre, la Violeta 
de Gràcia, juntament, amb el Taller 
d’Història de Gràcia Centre d’Estudis  
van programar diferents documentals.

Diada Nacional de Catalunya
El dimarts 10 de setembre es va fer l’acte 
institucional a la biblioteca Jaume Fuster 
i el dimarts 11 de setembre l’ofrena floral.

Torneig Bàsquet Vila de Gràcia
Desprès d’11 anys la Plataforma Bàsquet 
Gràcia, recupera el torneig de bàsquet 
Vila de Gràcia que es va celebrar del 13  
al 15 de setembre.

Setmana de la mobilitat
Del 16 al 22 de setembre es va celebrar 
la Setmana Europea de la Mobilitat amb 
activitats al districte com una inspecció 
tècnica per a bicicletes, un circuit per a 
criatures o un taller de pintura.

1a Edició Comerç al carrer  
al parc Creueta del Coll 
El Parc de la Creueta del Coll va acollir 
el passat dissabte 15 de setembre la 
primera fira de comerç del barri.

NOU PUNT VERD VALLCARCA 
En funcionament el nou punt de reciclatge 
de residus situat a l’av. Vallcarca número 
71. L’equipament compta amb un edifici 
de 80 m2 i una placeta annexa de 254 m2, 
per donar cobertura a la zona de Vallcarca 
i els Penitents. 

CONVOCATÒRIA PREMIS NIT  
DE L’ESPORT DE GRÀCIA 2019
Es convoquen els Premis Nit de l’Esport 
de Gràcia 2019 per destacar els èxits 
esportius dels homes i dones esportistes 
vinculats als clubs i entitats gracienques. 
Es poden presentar les candidatures fins 
l’onze d’octubre de 2019.

CONTEM LA REVOLTA
L’ajuntament de Barcelona i el Districte de 
Gràcia ha coeditat amb l’editorial El Cep 
i la Nansa “Contem la Revolta”, un conte 
il·lustrat per la Mercè Galí amb textos de 
Carla Gràcia que vol recuperar de l’oblit 
la Revolta de les quintes. Una revolta 
iniciada en 1870 per dones lluitadores a la 
Vila de Gràcia per lluitar contra les lleves. 
El projecte ha estat coordinat i impulsat 
per la Sonsoles Santís. 

Inici del curs escolar
Ha començat el curs escolar 2019-2020 
amb 178.487 alumnes matriculats en 
centres educatius, gairebé 1.700 més que 
en el curs passat. El curs comença en 
un total de 411 centres d’ensenyament 
obligatori, dels quals 236 centres 
públics (167 escoles, 6 instituts escola, 
61 instituts i 2 centres integrats) i 175 
centres concertats. També hi ha 34 
centres d’educació especial. Al districte 
de Gràcia el creixement de matrícula ha 
estat de 237 alumnes. Per poder atendre 

la demanda d’aquestes places s’ha 
ampliat el ratio a 26 alumnes per aula.

L’equip educatiu també augmenta amb 
133 docents més respecte al curs 2018-
2019. També s’incrementa el personal 
d’administració i serveis. Durant l’estiu 
s’han realitzat millores a 100 dels 297 
centres públics de la ciutat. En total la 
inversió ha estat de 50 milions d’euros, 
34.308.907 dels quals corresponen a 
inversió municipal i 15.836.948 a inversió 
de la Generalitat de Catalunya.

Jornada Salut Comunitària Vila-Grassot 
La iniciativa va anar a càrrec de la 
Taula de Salut comunitària Vila-
Grassot i va tenir lloc el passat 13  
de juny a Can Mussons. La jornada va 
servir per presentar les conclusions 
del diagnòstic qualitatiu i quantitatiu 
elaborat per la Taula i per prioritzar les 
línies de treball en salut comunitària 
en aquests barris. Segons les 
conclusions presentades i debatudes: 
La pobresa, la soledat, les llistes 
d’espera, la contaminació i el consum 

de substàncies tòxiques són els 
temes prioritaris que cal abordar en 
aquests barris.



ESPAI PÚBLIC
Parc de la Creueta del Coll
Continuen en marxa les obres de millora 
del Parc que contempla els següents 
treballs: renovació de l’enjardinament i la 
xarxa de reg, la reparació de paviments, 
la substitució de mobiliari urbà degradat, 
l’ampliació i substitució d’escocells, 
millora de la pèrgola, i la substitució 
de la tanca que defineix la carena de 
la pedrera. D’altra banda, també estan 
en marxa les obres de renovació de la 
instal·lació del llac-piscina.

Millores de l’enllumenat 
Continuen els treballs del pla de 
millora de l’enllumenat de la ciutat per 
substituir l’enllumenat existent per 
tecnologia LED. En aquests darrers 
mesos s’han renovat els de la plaça 
John Lenon i Narcís Oller. En aquests 
moments s’està renovant la lluminària 
del carrer Valldoreix i, en breu, 
començaran la substitució al Pla de 
Nicolás Salmerón.

Ràdio Gràcia

Obres al Centre cívic de La Sedeta
S’estan realitzant les obres per crear  
2 nous espais per dotar el Centre cívic 
d’una nova sala i d’un taller-cuina. 

S’han realitzat les obres de renovació de 
la instal·lació elèctrica i de substitució del 
material absorbent acústic per a millora 
de la instal·lació d’insonorització dels 
estudis de gravació de l’emissora. 

Escales de Josep Maria Sert 
S’ha dut a terme les obres de millores 
en l’arbrat i jardineria de les escales de 
Josep Maria Sert al barri dels Penitents.

Aula ambiental del Bosc Turull 
S’estan realitzat les obres d’adequació 
de l’ampliació de l’espai exterior annex. 
Aquestes noves terrasses permetran 
adequar més espai i generar nous horts 
urbans i un llac naturalitzat.

Segueixen en curs les obres de Can Carol, 
en aquests moments s’està preparant 
la base edificatòria per acollir la nova 
estructura de fusta de l’edifici.

Obres de Can Carol

S’han realitzat millores en els elements 
estructurals de l’edifici: forjats, juntes 
de dilatació, grades, i instal·lació d’una 
tanca en alçada del mur perimetral.

Estadi Nou Sardenya

Obres de canalització d’aigua 
Aquest estiu s’han renovat diferents 
trams de la canalització d’aigües que 
estaven en mal estat de la Travessera de 
Gràcia i del carrer de Gran Gran de Gràcia.

Més informació a ajuntament.barcelona.cat/gracia

AGENDA
Del 23 de novembre  
a l’1 de desembre
XXVI Setmana Cultural 
Gràcia amb Algèria
Centre cívic La Sedeta 

EXPOSICIONS

PARTICIPACIÓ

Del 7 de setembre  
al 20 d’octubre
Barcelona, 1979. La 
democràcia des dels barris
Sala d’exposicions Biblioteca 
Jaume Fuster. Pl. Lesseps, 20-22

Del 30 de setembre  
al 14 d’octubre
Exposició dels guanyadors del 
XVIII concurs de Pintura al Pg. 
Sant Joan (secció aficionats)
Sala d’exposicions de la seu del 
districte

3 d’octubre
Taula rodona: “Gràcia, cultura, 
festes i associacionisme”
Espai 1 Biblioteca Jaume Fuster 
Pl. Lesseps, 20-22

14 de novembre
Audiència pública
Sala d’actes de la seu del districte

Del 29 d’octubre  
al 17 de desembre
Consells de barri
Llocs i concreció de dates  
per determinar

Del 26 de setembre  
al 26 d’octubre
Festival LEM 2019
Diferents espais de Gràcia 

3, 8 i 10 d’octubre
Activitats del Dia Internacional  
de la Gent Gran  
Places de la Vila de Gràcia  
i de les Dones del 36 

5 d’octubre
Comerç al carrer a Gràcia
Diferents carrers i places
de 10 a 21 h 

Festa infantil de l’esport
d’11 a 14 h i de 17 a 20

Pacificació carrer Gran de Gràcia
de 10 a 21 h 

ACTIVITATS Del 10 al 25 d’octubre 
Festival de cine Claqueta i Acció!
A l’Espai Jove La Fontana, Centres 
cívics La Sedeta i el Coll - La Bruguera, 
i Aula Ambiental Bosc Turull 

Del 16 d’octubre al 30 d’octubre
Cicle Gràcia Riu
A diferents equipaments 
municipals del Districte de Gràcia 

18 d’octubre
Presentació de la publicació 
“Contem la revolta”
Llibreria Casa Anita, c. Vic, 14

Del 25 al 27 d’octubre
Festival Magicus
Lluïsos de Gràcia, pl. del Nord, 7-10 

26 i 27 d’octubre
48 h Open House a Gràcia
Diferents espais del districte

D’octubre a desembre
Cicle Barcelona Districte Cultural
Programació als Centres cívics de 
La Sedeta i El Coll - La Bruguera

Del 4 al 24 d’octubre
Arsal: l’impacte de la guerra 
sobre 300 km2 
Centre cívic La Sedeta

Del 10 d’octubre  
al 2 de novembre
60 anys d’Astèrix: homenatge 
a una llegenda
Centre cívic El Coll - La Bruguera

5 de Novembre
Francisca Rius: dibuixos  
i estilitzacions
Centre cívic La Violeta


