
Gairebé quatre anys després d’haver començat el mandat, volem fer balanç de la feina feta. Els primers mesos 
vam treballar amb veïns, veïnes, associacions, col·lectius i grups municipals per tal de definir un Pla d’actuació 
del Districte. En un procés participatiu on es va implicar 1.735 persones vàrem aplegar 741 propostes que van 
quedar recollides en 82 actuacions i 220 projectes.

Aquest full de ruta ha dibuixat les prioritats col·lectives d’aquest mandat: lluitar contra les desigualtats 
als barris, treballar per fer front a la gentrificació i per promoure l’habitatge públic. Així com millorar la 
convivència i promoure un espai públic amb valors, defensant el comerç de proximitat i impulsant la creació 
d’ocupació. També s’han prioritzat les oportunitats educatives, culturals i el treball per la recuperació de la 
memòria democràtica i popular. S’ha fomentat la salut de proximitat i comunitària, tot donant protagonisme a 
les persones a través d’una Gràcia inclusiva, feminista i més equitativa.

Sense oblidar el Pla estratègic del Park Güell, la transformació social i urbanística de Vallcarca, la rehabilitació 
del Mercat de l’Abaceria o el nou pla d’equipaments on s’emmarquen l’Ateneu de Fabricació Gràcia, l’Espai 
Quiró a La Salut o els casals de barri de Vallcarca i Els Penitents. En resum, hem treballat per assolir el nostre 
compromís per construir uns barris més verds, accessibles, justos, humans i amables amb i per les persones.

Es destaquen 16 àmbits temàtics que han estat prioritaris:

El Pla d’habitatge a Gràcia 2018-2025 

S’han impulsant diferents accions per poder 

abordar de manera prioritaria l’emergència ha-

bitacional, cal ampliar el parc públic i reduir el 

procés de substitució veïnal:

- Increment dels programes destinats als ajuts 
per pagar el lloguer (3.047 ajuts atorgats des 
de 2015).

- Destinació de sòl públic, qualificat equipa-
ment, a projectar més habitatges dotacionals.

- Impuls de noves promocions d’habitatge pú-
blic i cooperatiu en els diferents barris.

Objectiu: 1.051 habitatges nous als nostres barris 
el 2025

Habitatge aprovat en aquest mandat: 389

En projecció: 662

Total: 1.051 habitatges públics

Al objectiu de crear nous habitatges sumen, 

d’una banda, les principals accions engegades: 

promocions d’habitatge públic, d’habitatge dota-

cional, convenis amb entitats bancàries, progra-

mes de lloguer assequible i, d’altra, l’aplicació de 

les 2 mesures pioneres aprovades recentment 

per ampliar el parc públic:

- L’obligació de reservar el 30% de les noves 
edificacions i grans rehabilitacions que superin 
els 600 m2, per destinar-les a habitatge protegit.

- La declaració de tota la ciutat com a àrea de tan-
teig i retracte per a que les administracions puguin 
adquirir de manera preferent solars i edificacions.

Un nou model urbà per Vallcarca

S’ha avançat amb la modificació urbanística 

d’una proposta fruit del treball mantingut amb 

els veïns i veïnes que ha permès un impuls 

en la reactivació del barri. Aquest nou model 

incorpora espais verds, patrimoni històric 

i identitat de barri i permetrà l’execució 

d’habitatge públic i nous equipaments.

- S’ha activat la transformació de 23.821 m2, 
dels quals 8.919 m2 es destinaran a zona ver-
da i 2.573 m2 es reserven per a la construcció 
de 101 habitatges públics nous.

- Construcció de nous equipaments en 
edificis històrics del barri com són Can 
Carol, la Fusteria o la Casa Jun yer i Canals, 
aconseguint integrar el patrimo ni històric a 
l’entorn.

- Protecció i conservació de la trama històrica.

Gràcia, districte Educatiu

L’educació pública de qualitat i de proximitat ha 

estat un altre dels eixos prioritaris. S’ha treba-

llat activament amb el Consorci d’educació per 

respondre a les demanes de les famílies i per 

avançar en un sistema més equitatiu. 

- Posada en funcionament de les escoles bres-
sol municipals Petit Univers i Trencadís.

- Remunicipalització de la gestió de les escoles 
bressol Enxaneta i Caspolino.

- Creació de la nova escola Teixidores de Gràcia 
a la Vila de Gràcia en ubicació provisional.

- Licitació del projecte executiu de l’institut de 
Vallcarca.

- Nous camins escolars de l’escola Pau Casals, 
Reina Violant, Sant Josep i Nou Patufet. I nous 
Patis oberts de l’escola Reina Violant, Jujol i 
Montseny a l’estiu.

- Impuls  de la Xarxa 0-3 de Gràcia de serveis a 
la petita infància.

- Desenvolupament del Pla de coeducació a les 
escoles Patronat Domènech, Reina Violant i La 
Farigola.

L’aposta per una Salut de proximi-
tat i comunitària

La promoció de la salut i del benestar s’ha abor-

dat des de la proximitat, oferint serveis sanitaris 

de qualitat, amb projectes i programes preven-

tius i comunitaris, i amb una aposta clara per 

l’atenció primària i el desenvolupament de la 

salut comunitària.

- Construcció i posada en funcionament del 
Centre d’Atenció Primària Vila de Gràcia

- Inauguració del nou Centre d’Urgències 
d’Atenció Primària CUAP-Gràcia del carrer 
Larrard, amb atenció 24 hores, 365 dies l’any.

- Creació de la Comissió de Salut de la Taula 
Comunitària del Coll, Vallcarca i Els Penitents.

- Impuls d’iniciatives i programes com “Activa’t als 
Parcs” o els circuits esportius per a la gent gran.

- Inici dels treball de la Taula de Salut Comuni-
tària de Vila-Grassot.

#femretorn: 
Gràcia 2015-2019:  
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Treballar per la Justícia social

És una responsabilitat dels poders públics treballar 
per garantir les oportunitats de desenvolupament 
humà desitjables i promoure la cohesió social. En 
aquest àmbit s’han prioritzat les actuacions:

- Pla de xoc contra la pobresa.

- Cerca i adequació d’un espai per donar res-
posta a les necessitats bàsiques d’alimentació 
mitjançant un Re bost Solidari.

- Punt d’Assessorament Energètic per asses-
sorar sobre els drets dels usuaris i prestar els 
suports en els casos de pobresa energètica.

- Increment dels serveis d’atenció als usuaris i 
usuàries dels Serveis Socials.

Cicles de vida

S’ha treballat per tornar el protagonisme a les 
persones i incentivar l’empoderament col.lectiu, 
per acabar amb les desigualtats entre homes i 
dones, per fer una Gràcia inclusiva, per afavorir 
dinàmiques intergeneracionals i apostar per un 
acompanyament de les persones soles en aque-
lles etapes de la vida que sigui necessària la co-
munitat per tirar endavant.

Dones:

- Protocol de festes contra l’assetjament se-
xual i campanyes contra la violència masclista.

- Aplicació de la perspectiva de gènere en tots 
els àmbits de l’execució de projectes: urbanis-
me, comunicació no sexista.

- Recuperació de la memòria col.lectiva de les 
dones impulsant noms de dones en nous es-
pais públics. 

Gent gran:

-  Millores als Casal de Montmany, de Cardener 
i de Penitents.

- Aula d’extensió universitària.

- Escola de Salut per a la gent gran del Coll, 
Vallcarca i Els Penitents.

- Suport a la promoció social de la gent gran: 
Setmana i dia internacional de la gent gran.

Joves:

- Nous equipament: Casal de Joves Tres lliris i fu-
tur Espai de Joves als Jardins de Caterina Albert.

- Projecte Gràcia Districte Musical de suport 
als grups musicals emergents.

- Projecte intergeneracional “Laboratori d’arts 
escèniques”.

- Reubicació i adequació d’espais per als 
Esplais Matinada i Espurna.

Diversitat funcional:

- Projecte amb gossos terapèutics.

- Suport i increment de les activitats inclusives 
en totes les Festes Majors: amb llenguatge de 
signes, jocs inclusius, gimcana inclusiva, app 
Festa Major per a persones amb discapacitats, 
visites guiades audiodescriptives.

- Incorporació d’anells magnètics en els equi-
paments públics.

Places per viure i conviure

La Mesura de govern “Les places de gràcia, 
espai públic i convivència” ha estat el document 
de referència per gestionar de forma coordinada 
la complexitat i els problemes de convivència 
inherents a la diversitat d’usos de l’espai públic. 
Bona part de les accions s’han encaminat a 
afavorir el canvi d’usos de l’espai de les places 
per millorar la convivència. La Coordinació de 
la taula tècnica dels serveis municipals amb les 
taules ciutadanes ha estat clau per implementar 
moltes de les accions i consolidar els bons 
resultats obtinguts.

La Plaça del Sol n’és un exemple paradigmàtic, 
on les diferents mesures engegades: instal.lació 
de jardineres, reforç de serveis públics de 
guàrdia urbana, de serveis de mediació i de 
neteja, un nou espai de jocs..., han suposat una 
reducció de soroll de fins a 4 decibels de mitjana.

Recuperació de la Memòria demo-
cràtica i popular

Garantir el dret a la recuperació de les memòries 
dels habitants com a part d’un patrimoni ètic ha es-
tat una de les prioritats. Entre les fites destaquen: 

- Retirada de les 163 plaques franquistes exis-
tents a finques de carrers del Districte.

- Tancament de la llibreria Europa.

- Obertura al barri de la plaça Dones del 36, 
reposició de la placa explicativa i projecció del 
mural d’homenatge a les dones del 36 a la ma-
teixa plaça.

- Canvis de nomenclàtor restituint la memòria 
col.lectiva: de plaça de Joan Carles I a plaça del 
Cinc d’Oros, de carrer Secretari Coloma a Pau 
Alsina, de l’Av. Príncep d’Astúries a Riera de 
Cassoles.

- Recuperació del llegat de les dones amb in-
corporació de noms de dones al nomenclàtor 
de nous espais urbans: Jardins de Maria Mu-
llerat, Passatge d’Isabel Vicente, i amb la pu-
blicació de “Dones de pes, 15 vides de Gràcia”.

- Projectes de recuperació de memòria oral i 
documental d’equipaments situats en edificis 
amb molta història al barri com són el Centre 
Cívic El Coll-La Bruguera, La Sedeta, o el casal 
de barri Cardener.

- Celebració d’activitats i plaques commemora-
tives, per posar en valor llegats de persones re-
llevants: “Any Pompeu Fabra”, “Roca i Galès”.

- Projecte de millora i reurbanització del pas-
satge Conradí.

- Impuls a la mobilitat sostenible i aposta pel 
transport públic: millora dels serveis del bus 
de barri, nova xarxa ortogonal d’autobús i 
aprovació de la connexió del tramvia per la Dia-
gonal de Pl. de les Glòries a Verdaguer.

- S’ha incrementat el número de carrils bicis al 
Passeig Sant Joan, Travessera de Gràcia, Esteve 
Terrades, Sardenya, Av. Vallcarca... I s’ha des-
envolupat un pla d’aparcaments de bicicletes.
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Espai públic amb valors

S’ha treballat perquè l’espai públic atengui totes 
les necessitats de la ciutadania de manera equi-
tativa, conciliadora amb els diferents interessos 
i incorporant les diferents mirades: seguretat, 
família, accessibilitat, visió de gènere, sosteni-
bilitat, etc. 

Un espai públic amb valors és una gran oportu-
nitat de transformació urbana, mediambiental i 
social dels nostres barris. 

- Pacificació del carrer Gran de Gràcia per a 
ús veïnal les tardes dels primers dissabtes de 
cada mes.

- Nou pas de vianants pintat al carrer Goya amb 
colors de l’arc de Sant Martí en suport a la lluita 
dels col.lectius LGTBI.

- Urbanització de l’avinguda Príncep d’Astúries 
amb prioritat per al vianant.

- Pla de mobilitat barri del Coll.

- Pla de Millora de l’enllumenat de 34 carrers i 
places amb incorporació de tecnologia LED per 
millorar l’eficiència.

- Urbanització amb millora de l’accessibilitat i 
prioritat per al vianant: carrer Maignon, Car-
dener, Encarnació, Capellades, Montornès, 
Camèlies, Ca l’Alegre de Dalt, Travessera de 
Dalt (Pl. Lesseps - Escorial), Legalitat, nous 
Jardins Menéndez i Pelayo.

- Ampliació de les zones de pacificació amb 
nous carrers amb plataforma única, com ara 
els carrers Quevedo, Luis Antúnez, Alba, Ban-
yoles, etc.
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Pla estratègic del Park Güell 

Posada en funcionament del pla per millorar el 

retorn social del Park Güell a la ciutat i preservar-

ne el seu patrimoni arquitectònic i natural. Amb 

un pressupost de 24,9 milions d’euros el pla 

proposa: 

- 178 actuacions i mesures de millora a l’entorn 
del Park Güell. 

- Reduir l’impacte turístic i revertir en millorar 
la qualitat de vida de l’entorn del veïnat. 

- Activació del nou servei de bus llançadora per 
connectar el metro amb Park Güell, adreçat als 
visitants.

- Proposta de crear una àrea de mobilitat res-
tringida amb pilones automàtiques i d’accés 
exclusiu als veïns del barri. 

També hi ha altres projectes en marxa com la 

recuperació d’activitats històriques, l’obertura del 

parc a usos veïnals i escolars, o la millora del web 

per adaptar-lo a les necessitats de la ciutadania.

Nous equipaments públics per als gra-
ciencs i les gracienques dels 5 barris

El 2018 es va presentar el Pla d’equipaments de 

Gràcia 2018-2025, llargament reclamat i elaborat 

de forma participada, que respon a l’anàlisi dels 

equipaments i serveis del districte en funció de 

les necessitats sociodemogràfiques dels dife-

rents barris.

També s’ha impulsat la planificació, construcció 

i posada en funcionament d’equipaments: Espai 

Quiró, Ateneu de fabricació, casals de barri de 

Canals i Junyer i Can Carol, punt verd Vallcarca, 

Centre Urgències d’Atenció Primària de Gràcia, 

futur Espai de joves Camp d’en Grassot i Gràcia 

Nova, Institut Vallcarca o la Escola Teixidores de 

Gràcia, entre d’altres.

Rehabilitació del Mercat de l’Abaceria

S’han començat les obres de la rehabilitació in-

tegral de l’edifici històric del Mercat de l’Abace-

ria, amb una superfície de 3.595 m2.

El futur mercat preveu la incorporació de nous 

operadors per complementar l’oferta, com un 

espai d’economia cooperativa i un autoservei. 

També preveu nous serveis i logística per facili-

tar la funcionalitat de les diverses activitats que 

s’hi donaran per reduir l’impacte de l’activitat en 

l’entorn veïnal, com el moll de descàrrega o la 

recollida de les escombraries integrats a l’edifici.

La Gràcia participativa per garantir 
el bon govern

Els processos participatius i l’acció comunitària 

han estat instruments essencials per promoure 

respostes ciutadanes a problemes col.lectius en 

els cinc barris del districte. 

- Nou enfocament del Pla de desenvolupament 
comunitari - PDC de La Salut.

- Salutem accions comunitàries de la Salut.

- Creació de la Taula Comunitària del barri del 
Coll amb sis comissions de treball.

- Impuls i consolidació del programa Radars 
als cinc barris.

- Prova pilot de pressupostos participatius 
amb l’execució de 8 projectes amb un total de 
150.000€ en l’àmbit de gènere, cultura i econo-
mia social.

L’esport base, l’esport al barri

La defensa i suport a la promoció de l’esport 

base de llarga tradició i arrelament a Gràcia ha 

estat un objectiu prioritari aquests anys. Es vol 

afavorir la pràctica esportiva de tothom, espe-

cialment dels nostres infants, apostant així per 

la cohesió social i la salut comunitària.

- Es triplica el suport econòmic del 2013 al 2017, 
amb subvencions ordinàries i extraordinàries. 

- Increment en un 62% del pressupost de be-
ques per a la pràctica esportiva. 

- Suport als clubs amb propostes formatives 
per a les entitats, nous convenis amb equipa-
ments esportius, activitats i jornades.

ciants, i acompanyament de les activitats de dina-
mització, com les Jornades de comerç al carrer o 
les Fires d’artesans de Gràcia, entre d’altres.

- Suport al mercat de pagès ecològic de Vallcarca.

- Activació de 3 dispositius de Barcelona Activa 
al Districte dirigits a promoure la recerca de 
feina i a la millora ocupacional: un punt d’in-
formació ocupacional a la Seu del Districte, el 
programa d’assessorament i formació a l’Espai 
Jove la Fontana i un servei d’inserció sociolabo-
ral al barri del Coll.

- Programa a Gràcia per acompanyar i fer visible 
la economia social i solidària als barris, amb la 
mapificació de les iniciatives, rutes i xerrades.

Suport al comerç de barri i foment 
de l’Economia Social i Solidària

El desenvolupament socioeconòmic de proximi-

tat és una peça clau en l’enfortiment dels barris 

i en la millora de les condicions de vida del veï-

nat. S’ha treballat per generar activitat econò-

mica equilibrada, sostenible i arrelada, vetllant 

pel comerç de proximitat, per l’economia social 

i solidària, per una ocupació de qualitat i per un 

turisme sostenible.

- Impuls del Pla especial d’establiments de con-
currència pública i altres activitats de Gràcia (Pla 
d’Usos) i modificació del Pla de souvenirs per 
regular la concentració i implantació de determi-
nades activitats al territori, prevenir el monocul-
tiltiu comercial i protegir el comerç de proximitat 
orientat a les necessitats dels veïns i veïnes.

- Reforma del Mercat de l’Abaceria com a equipa-
ment referent del comerç de proximitat de la zona.

- Suport a l’associacionisme comercial: Pla de 
promoció del comerç a la Salut, Vallcarca i els Pe-
nitents i El Coll, creació de la Federació de comer-

Compromís amb la cultura

El compromís de preservar la riquesa cultural de 

Gràcia s’ha materialitzat en forma de suport a les 

entitats i associacions. Amb una mirada oberta, 

ben atenta a la pluralitat, i vocació de posar la 

cultura al servei de les persones i apropar-la al 

conjunt dels barris. 

- Suport i acompanyament a l’organització del 
Bicentenari de la Festa Major.

- Revisió del protocol festiu amb la incorporació 
de noves figures com l’Àliga de Gràcia, l’Atzeries 
i la renovació dels gegants.

- Impuls de projectes com “Fes barri” o “Barce-
lona Districte cultural”, per fer arribar progra-
mació cultural de qualitat i gratuïta als barris.

- Creació i suport de nous cicles culturals “Grà-
cia Riu”, “Photogènic”, “Gràcia Llegeix” i “TED 
per Gràcia”.

- Treball amb les comissions de les Festes Ma-
jors dels barris per incorporar noves visions:  
prevenció de violencia de gènere o la promoció 
d’activitats inclusives.

- Ateneu de Fabricació de Gràcia, un nou equi-
pament per a promoure la creació i l’economia 
col.laborativa.

- Impuls a la formació d’entitats culturals en 
temes de gestió i visió de gènere.
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Principals actuacions per barri

% Execució assolit  

PAD Gràcia
Pla d’Actuació Districte Pla d’Actuació Municipal

93,82%

PAM Barcelona

88,19%PAD 
Gràcia

4 
eixos

220 
projectes

82 
actuacions

20 
línies

estratè-
giques

Mitjana de dies d’espera 
per a la primera visita 
per Serveis Socials: 

2015: 23,7 dies

2016: 18,3 dies

2017: 21,2 dies

2018: 18,2 dies

Persones usuàries 
ateses al SAD (Servei 
d’atenció domiciliària)

2015: 1.961 persones

2016: 2.062 persones

2017: 2.209 persones

2018: 2.312 persones

Persones ateses pel servei 
de la teleassistència

2015: 6.405 persones

2016: 6.656 persones

2017: 6.927 persones

2018: 7.172 persones

Ajuts d’inclusió 
social

Import 2015: 393.783€ 

Import 2016: 436.754€ 

Import 2017: 526.208€ 

Import 2018: 759.663€

Balanç d’execució del pla d’actuació del districte

La Vila 
de Gràcia

Camp 
d’en Grassot 
Gràcia Nova

El Coll

La Salut

Vallcarca i 
Els Penitents

Dades de Serveis Socials de Gràcia

Vallcarca i els Penitents

• Nou model urbà.

• 3 nous equipaments: Can Carol, 
Canals i Junyer, La Fusteria.

• Habitatge públic i dotacional.

• Nou punt verd.

• Institut de Vallcarca.

• Mercat de pagès i ecològic.

• Pla educatiu de Barri.

La Salut

• Nova Travessera de Dalt i Jardins de 
Menéndez y Pelayo.

• Reforma c. Maignon i c. Cardener.

• Pla Estratègic del Park Güell per reduir 
l’impacte de la massificació i fomentar els 
usos comunitaris del parc.

• Creació de l’àrea de mobilitat restringida 
per pacificar els entorns del Park Güell.

• Reforma de les escales mecàniques de 
Sant Josep de la Muntanya.

• Espai Quiró: habitatge públic dotacional 
i Casal de joves, de gent gran i de barri.

• Pla de desenvolupament comu nitari-
Salutem accions comunitàries de la Salut.

La Vila de Gràcia

• Reforma urbanística de 
l’avinguda Príncep d’Astúries.

• Nova escola Teixidores de Gràcia.

• Pla de places. 

• Equipament Ateneu de 
Fabricació Gràcia

• Moratòria llicències i nou catàleg 
preservació teixit trama històrica.

• Proposta procés expropiatori 
casetes Encarnació per crear 
equipaments i zona verda.  

Camp d’en Grassot Gràcia Nova

• Mercat provisional de l’Abaceria.

• Futur Espai Jove.

• Actuació integral per la millora de la 
convivència als Jardins Caterina Albert.

• Posada en marxa del Centre de 
Serveis Socials.

• Nou equipament a l’Espai Mariner 
(antiga Henkel).

• Procés participatiu per la reforma del 
carrer Pi i Margall.

• Protecció de la trama urbana del 
passatge Conradí i millora de l’entorn.

• Reurbanització del carrer Camèlies.

El Coll

• Taules comunitàries.

• Nou mirador de Joan Salas.

• Reforma font Sant Salvador.

• Pla de mobilitat per al barri.

• Inauguració Jardins Maria Mullerat.

• Reforma estructural de llac - 
piscina al Parc de la Creueta del Coll.

• Pla educatiu de Barri.


