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19 projectes de Gràcia, en fase de votació 
definitiva dels pressupostos participatius

ESPAI PÚBLIC

AGENDA

Els pressupostos participatius 
continuen avançant. De les 822 pro-
postes que van arribar a la fase de 
priorització, 204 han prosperat com 
a resultat dels suports emesos per la 
ciutadania, tenint en compte que hi 
ha 20 projectes per districte i 4 que 
s’hi han inclòs com a conseqüència 
d’un empat pel que fa als suports.

Després d’algunes agrupacions i 
retirades de projectes, a Gràcia, 19 
projectes han passat a la fase de 
votació definitiva dels pressupostos 
participatius. Els projectes estan 
relacionats amb l’impuls de patis 
esportius i inclusius, reforma de 
patis escolars, àrea de jocs i parcs 
infantils, pacificació de carrers, 
carril bici, places i mobilitat. Al 
districte es destinaran 2.400.000 
euros per poder executar els projec-
tes que s’aprovin definitivament el 
mes de juny.

A Gràcia, s’hi van presentar 153 
projectes i se’n van acceptar 58. 
Dels projectes presentats, el 71,24% 
corresponien a temes relacionats a 
l’espai públic, el 20,26% a equipa-
ments i un 5,23% a temes relacio-
nats amb la tecnologia.

Els 58 projectes que van arribar a 
la fase de priorització proposaven 
inversions o actuacions en equi-
paments de proximitat, en equipa-
ments educatius i entorns escolars, 
en equipaments per a col·lectius 

específics, en espais de joc infantil, 
en àrees d’esbarjo de gossos, en la 
instal·lació d’ascensors i escales 
mecàniques al carrer, en espais 
verds i horts urbans, en memòria 
històrica, en millora de l’espai públic, 
en mobiliari urbà, en mobilitat i 
xarxa ciclista i en la pacificació o 
remodelació de carrers.

El nombre de projectes que es van 
acceptar per barris era:

Calendari
Del 10 al 20 de juny començarà la 
fase de votació definitiva, en què es 
decidirà quins projectes es duran a 
terme finalment. La votació es farà 
a través de la plataforma Decidim 
Barcelona, però també hi haurà 
dos punts de suport presencial 
per districte. Totes les persones de 
14 anys o més empadronades a la 
ciutat podran triar tants projectes 
com considerin oportú al seu distric-
te, d’acord amb el pressupost límit 
assignat. També podran votar els 
projectes d’un altre districte. 

Equipaments  
escolars  
i espai públic
A nivell de ciutat, dels 47.833 su-
ports expressats per la ciutadania 
en la fase de priorització, una quarta 
part de les propostes (50 projectes) 
estan directament relacionades 
amb inversions en equipaments i 
entorns escolars, seguides de la 
pacificació o remodelació de carrers 
(37). Destaquen també els suports 
a projectes d’espais verds i horts 
urbans (24), mobilitat i xarxa ciclista 
(21), espais de joc infantil (14) o 
millora de l’espai públic (13).

Trobareu tots els projectes que 
passen a la fase de votació en la 
pàgina web Decidim.barcelona.

Obres a les escales de la Baixada 
de la Glòria
L’escala intermèdia de la Baixada de la 
Glòria, entre els carrers de Verdi i Sostres, 
ja està en ple funcionament. L’actuació de 
les obres s’ha finançat amb el retorn de la 
regulació turística del Park Güell. Les obres, 
amb un import de licitació de 334.724,65 
(IVA inclòs), van començar al març.

Obres d’enllumenat a diferents 
carrers de Gràcia 
S’ha renovat integralment l’enllumenat al 
carrer Goya, amb la instal·lació de nous bra-
ços a la façana i llumeneres de tecnologia 
LED. Als carrers Jesús i Maria també s’han 
fet actuacions per renovar l’enllumenat amb 
tecnologia LED, millorar-ne l’eficiència ener-
gètica i el rendiment de la instal·lació. Per 
altra banda, al maig començaran les obres 
per instal·lar tecnologia LED als carrers 
Sant Domènec i Diluvi.

Millora del paviment al carrer Larrard
El districte continua actuant per millorar la 
via pública. A l’abril es van fer les obres de 
renovació del paviment del c. Larrard, entre 
els núms 20-40.

Segona fase de les obres per adaptar 
l’estació de metro de Vallcarca 
A l’abril es va iniciar la segona fase de les 
obres per adaptar l’estació de Vallcarca (L3) 
a les persones amb mobilitat reduïda. Les 
reformes consisteixen en la construcció 
d’un ascensor de tres parades que permetrà 
entrar al vestíbul des dels barris del Putxet 
i Farró i de Vallcarca i els Penitents. A més, 
també s’inclou l’edificació d’una passera que 
donarà accés a l’ascensor des de l’avinguda 
de la República Argentina. Es preveu que les 
obres durin uns 10 mesos.

Renovació de les baranes del carrer 
Font del Coll 
L’actuació es va fer a l’abril i va consistir 
a retirar les barres existents per posar-ne 
unes de noves amb passamà intermedi 
d’acer inoxidable.

Recuperació de les lletres de la 
plaça Dones del 36 
Després de la rehabilitació, el districte va 
instal·lar, com a element escultòric, les lle-
tres que donen nom a la plaça. Els treballs 
es van acabar a principis d’abril.

Nous accessos laterals a la plaça 
de la Vila
Les obres, que es van executar del 12 al 16 
d’abril, van consistir en la construcció de 
dues rampes, ocupant el carril d’estaciona-
ment, en la retirada d’estacionaments de 
bicis en les dues bandes de la plaça i en la 
reducció de les àrees de Descàrrega Urbana 
de Mercaderies (DUM). L’actuació dona res-
posta a la petició dels propietaris de terras-
ses de bars de la plaça i de part del veïnat 
davant les dificultats per passar entre els 
estacionaments de motos i de bicicletes.

Reurbanització de la plaça 
del Poble Romaní 
Les obres van començar a l’abril i tenen com 
a objectius la millora de l’accessibilitat i la 
reordenació de la plaça, per adaptar-la a les 
necessitats de la ciutadania i col·lectius que 
en fan ús, la incorporació de noves activi-
tats, i l’increment de la vegetació.
La futura plaça disposarà d’una zona d’esta-
da, pistes de petanca, una nova àrea de jocs 
infantils i una àrea per a gossos.

Més informació a ajuntament.barcelona.cat/gracia

• El Coll: 15
• Camp d’en Grassot i Gràcia Nova: 14
• Vila de Gràcia: 13
• Vallcarca i els Penitents: 6
• La Salut: 2
• Gràcia en general: 8
L’import mitjà dels projectes és de 513.860 €

ACTIVITATS
5 de maig a les 18 h
Sessió informativa sobre 
pacificació als carrers Santa 
Tecla, Santa Teresa i Sant Agustí 
(virtual)

7 de maig de 19 a 20.30 h
Taula rodona: “El consum 
agroecològic i de proximitat”
Centre cívic El Coll-La Bruguera

12 de maig de 18 a 19.30 h
Formació per a compostaires 
(virtual)
Centre cívic El Coll-La Bruguera

15 de maig de 10 a 14 h
Festa Verda 
Parc de la Creueta del Coll

18 de maig de 19 a 20.30 h
Xerrada: “Davant del canvi 
climàtic: alimentació sostenible 
i consum de proximitat” 
Centre cívic El Coll-La Bruguera

28 de maig a les 19 h
Taula rodona: “Experiències 
d’horticultura urbana i 
comunitària a Vallcarca”
Centre cívic El Coll-La Bruguera

29 de maig d’11.30 a 13 h
Coneguem els horts del Coll  
i Vallcarca. 
Aula Ambiental Bosc Turull

A les 19 h
Espectacle Balance de la cia. Kübik 
Espai Jove La Fontana

EXPOSICIONS
Del 6 de maig a 25 de juny
Exposició: “Alimentació 
Sostenible”
Centre cívic El Coll-La Bruguera

Del 7 al 24 de maig
Exposició: “Retalls del Temps”
Espai Jove La Fontana

19 de maig a les 18 h
Inauguració de l’exposició: 
“La Revolta de les Quintes” 
Biblioteca Jaume Fuster

De l’1 al 30 de juny
Exposició: “Dona Subjecte”, 
de Claudia Montes
Espai Jove La Fontana

PARTICIPACIÓ
12 de maig a les 18 h 
Consell de Barri Camp d’en 
Grassot-Gràcia Nova

8 de juny a les 18 h 
Audiència Pública

16 de juny a les 18 h
Consell de Barri Vallcarca i  
Els Penitents

29 de juny a les 18 h
Consell de Barri El Coll



Punts de vacunació a Gràcia 
Els punts de vacunació dels CAPs de Vila 
de Gràcia i Pare Claret, juntament amb 
l’espai habilitat al Mercat de l’Abaceria 
i La Sedeta, van començar a funcionar 
després de Setmana Santa.

Primavera Republicana a Gràcia 
Barcelona ha commemorat els noranta 
anys de la proclamació de la Segona 
República amb deu actes simultanis a 
cadascun dels deu districtes de la ciutat 
el 14 d’abril. A Gràcia es va dur a terme a 
la pl. Dones del 36.

Lliurament dels Premis Vila de Gràcia 2019 
L’acte de lliurament no es va poder fer 
l’any passat a causa de la pandèmia i es 
va dur a terme el passat 23 de març al CAT 
Tradicionarius. Felicitats als guardonats 
i guardonades dels Premis Vila de Gràcia 
2019!

Més noms de dones a l’espai públic 
de Gràcia
Gràcia reconeix el paper de les dones, 
amb l’aprovació de la instal·lació de dues 
plaques en memòria de Dolors Aleu i 
Francisca Rius, i l’aprovació del canvi 
de nom del carrer Ramiro de Maeztu pel 
d’Ana Maria Matute.

Inauguració del mirador Consol Casals 
El 6 de març es va inaugurar el mirador 
Consol Casals en el marc de l’acte central 
per celebrar el Dia Internacional de les 
Dones. La Consol Casals (1949-2012) va 
ser química i ensenyant. Va viure a Gràcia 
on va participar activament en el teixit 
social i alternatiu gracienc.

Diagnòstic de Salut dels barris  
Vila de Gràcia i Camp d’en Grassot
Les conclusions i les principals línies de 
treball per millorar la qualitat de vida 
dels barris es van presentar en un acte 
virtual el 20 d’abril. El diagnòstic ha estat 
liderat pels Centres d’Atenció Primària 
i hi han participat desenes d’entitats, 
professionals i veïns/es, cohesionats 
mitjançant la Taula de Benestar i Barri.

DESTACADES ACTIVITATSBREUS

Educació emocional de 3 a 5 anys 
i suport a joves i adolescents
L’Agència de Salut Pública de Barcelona 
(ASPB) impulsa l’educació emocional 
als centres educatius de la ciutat amb 
el programa “1, 2, 3, emoció!”, dirigit a 
infants de P3, P4 i P5. També s’ha obert 
el servei de suport psicològic per a joves 
i adolescents a la ciutat. A Gràcia, el 
Centre Cívic La Sedeta és un dels onze 
punts d’atenció que ofereixen aquest 
tipus d’assessorament a la ciutat.

Segon concurs de cobertes verdes
Els deu projectes guanyadors rebran una 
subvenció del 75% del cost, amb un límit 
de 100.000 euros per coberta. A Gràcia, 
la coberta seleccionada es troba al terrat 
d’una finca de 14 habitatges del c. Ca-
rolines. El projecte té 225 m2, dels quals 
118 m2 són de verd.

La patrulla de seguretat ciutadana, 
en bicicleta 
Durant el mes d’abril es va posar en 
marxa a Gràcia el patrullatge de la Guàr-
dia Urbana de seguretat ciutadana, de 
control del civisme i disciplina viària.

Nova edició de les subvencions 
“Impulsem el que fas” 

S’ha obert la cinquena convocatòria de 
subvencions del programa “Impulsem el 
que fas”, per finançar fins a 150 projec-
tes de proximitat que ajudin a reactivar 
l’economia dels barris de Barcelona.

Contracta de neteja: més 
flexibilitat i adaptació a cada barri 
El servei de neteja i de recollida de residus 
que es desplegarà durant els pròxims 8 
anys seguirà criteris de proximitat i d’adap-
tació a les característiques de cada barri.

Les candidatures a la Sindicatura de 
Greuges, en fase de suport ciutadà
Fins al 19 de maig el veïnat podrà donar 
suport al candidat o candidata que 
prefereixi a través de la plataforma 
Decidim.Barcelona.

L’ATENEU DE FABRICACIÓ DE GRÀCIA 
FA UN ANY 
L’Ateneu, que va obrir fa un any en plena 
pandèmia, disposa de quatre espais de tre-
ball, una gran sala polivalent on es poden 
organitzar exposicions, tallers i conferènci-
es, i tres espais petits de treball més.

CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE 
GRÀCIA 2021 
Al 28è Concurs del cartell de la Festa Major 
de Gràcia 2021 es van presentar 72 obres 
diferents. El guanyador ha estat Xavi Malet 
Mumbrú, amb una obra plena de color amb 
diverses representacions pròpies de la festa.

BALANÇ DE LA TROBADA DE DONES 
DEL DISTRICTE DE FA DEU ANYS  
La participació en l’anàlisi de les propos-
tes que es van plantejar fa una dècada 
està oberta a qualsevol persona que hi 
estigui interessada.

CONSELL DE SALUT A GRÀCIA 
La situació de la Covid-19 i la vacunació 
a Barcelona i a Gràcia i la propera cons-
titució de la Taula de Salut Mental, van 
ser els principals temes del Consell de 
Salut de Gràcia del 22 de març.

UN VIATGE PELS 97 REFUGIS 
ANTIAERIS DE GRÀCIA 
El web “La ciutat dels refugis. Catàleg dels 
refugis antiaeris de Barcelona” ofereix in-
formació en un viatge interactiu pels 1.300 
refugis de la Guerra Civil que hi ha Barcelo-
na. A Gràcia n’hi ha 97, dels quals només es 
pot visitar in situ el de la pl. Diamant.

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE EL 
MPGM A GRÀCIA
La sessió es va fer el 9 de març i l’objectiu 
era presentar el document de MPGM per 
a la millora urbanística i ambiental dels 
barris de Gràcia, aprovat inicialment. 

L’EUROPA ÉS EQUIP DE SEGONA RFEF
El CE Europa va segellar el 25 d’abril 
l’ascens a Segona RFEF davant de la 
seva afició al Nou Sardenya.

Sant Jordi a Gràcia
Gràcia va commemorar la diada de 
Sant Jordi amb un programa ple 
d’actes amb propostes culturals i 
festives per a tots els públics.

Diada Internacional del 
Poble Gitano 
Gràcia es va sumar al Dia Interna-
cional del Poble Gitano, el 8 d’abril. 
Durant tot el dia, la seu del districte 
va lluir-ne la bandera.

Campanya de donació de 
sang “Sang Blava”
El 12 de març va tenir lloc la campa-
nya especial de donació de sang a la 
Vila de Gràcia, Sang Blava. Es va fer a 
l’espai Can Musons, amb cita prèvia.

Verdinada 2021
Els Lluïsos de Gràcia van organitzar 
al març activitats, xerrades, sortides 
a la natura i diferents tallers relacio-
nades amb el medi ambient.

Setmana de la Dansa a Gràcia
El Districte va impulsar la XIV Setma-
na de la dansa a Gràcia del 22 al 29 
d’abril per commemorar el Dia Inter-
nacional de la dansa, el 29 d’abril.

Dia Internacional del 
Teatre a Gràcia
Gràcia va participar el 26 de març, en 
la celebració del Dia Mundial del Tea-
tre que, enguany, es va dedicar a Joan 
Perucho, amb diverses activitats. 

Cicle aDona’t: jornades 
feministes del Coll
Exposicions, concerts i tallers van 
ser algunes de les activitats de la 
quinzena edició del cicle aDona’t, 
que es va dur a terme al març al 
Centre Cívic El Coll-La Bruguera. 

Activitats en el marc del 8M
Els diferents equipaments de Gràcia 
van organitzar diverses activitats du-
rant el mes de març per celebrar el 8M.

Gran èxit d’ocupació al 
Tradicionàrius 
El 34 Festival Folk Internacional 
Tradicionàrius va tancar amb una 
assistència de 7.000 persones i un 
91% de l’ocupació de les sales.

Acte commemoratiu de la 
Revolta de les Quintes
El districte va celebrar la Revolta de 
les Quintes amb un acte el 18 d’abril a 
la pl. Vila, on van participar els Trabu-
caires de Gràcia i l’Àliga de Gràcia. 

Lectura del Decàleg del 
Pregó dels Infants a Gràcia 
La lectura del Decàleg, elaborat per 
nens i nenes de les escoles Sadako i 
Reina Violant, es va fer el 24 de març.

Pregó de Sant Medir 
El pregó de Sant Medir es va poder 
seguir en streaming el 28 de febrer. 
L’acte va comptar amb les actu-
acions de l’Àguila de Gràcia i els 
Gegants de Sarrià.


