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Els pressupostos participatius 
faran realitat 8 propostes 
ciutadanes a Gràcia

ESPAI PÚBLIC

AGENDA

En total, les 5.794 persones que hi 
han participat al districte han vo-
tat 23.188 projectes. Els projec-

tes que han estat més votats a Gràcia 
es faran realitat durant els propers 
anys, amb una inversió de 2.400.000 €, 
que es destinaran al districte i als seus 
barris. Aquests són els projectes que 
s’executaran a Gràcia:

•  Fem una Gràcia més verda (2.885 
vots): 500.000 €

•  Recuperem els camins de Vallcarca 
a Collserola (2.655 vots): 50.000 €

•  Acabem amb els espais foscos a 
Gràcia (2.220 vots): 300.000 €

•  Fem més accessible la piscina de 
la Creueta del Coll, instal·lem-hi 
serveis i vestuaris (1.492 vots): 
200.000 €

•  Millorem els patis de l’Escola Pau 
Casals i obrim-los al barri: 1.377 
vots (450.000 €)

•  Renovem l’Àrea de jocs infantils 
del passeig de Sant Joan i el 
mobiliari de l’entorn (1.350 vots): 
225.000 €

•  Instal·lem un lavabo públic a la 
plaça de les Dones del 36 (1.348 
vots): 150.000 €

•  Remodelem el parc infantil de la 
plaça de la Revolució (1.249 vots): 
350.000 €

30 milions d’euros per a 76 projectes

Els projectes més votats a cada 
districte es faran realitat durant els 
propers dos anys, amb una inversió 
de 30 milions d’euros, que es desti-
naran als barris. 

Cada persona participant ha pogut 
votar, del 10 al 20 de juny, els projec-
tes de dos districtes diferents.

S’han seleccionat els projectes amb 
més suports fins a esgotar la dotació 
pressupostària. 

Les categories amb més projectes 
són les relacionades amb equipa-
ments educatius i entorns escolars, 
amb 14 projectes seleccionats, la 
pacificació o remodelació de carrers, 
amb 12, o els espais verds i horts 
urbans, amb 11 projectes.

Un any i mig de participació 
ciutadana

La fase de votació dels pressupostos 
participatius ha culminat un procés 
que ha durat més d’un any. El web 
decidim.barcelona, des del qual s’ha 
pogut fer el seguiment i votació du-
rant tots aquests mesos, ha acumulat 
56.578 registres nous.

Més ombra a la plaça Laguna Lagao

A partir d’aquest estiu la plaça Laguna 
Lanao, al barri del Coll, comptarà amb 
més espai d’ombra. Per aconseguir-ho, el 
districte ha fet diverses actuacions:

• Plantació de nova vegetació del tipus 
trepadora per tal d’aconseguir, amb el 
temps, disposar d’un sostre vegetal que 
serveixi per donar ombra a la plaça.

• Instal·lació de lones a les pèrgoles 
existents, per aportar ombra mentre la 
vegetació no creix. 

Enllumenat als carrers  
Sant Pere Màrtir i Apel·les Fenosa

El 5 de juliol van començar les obres de 
renovació integral de l’enllumenat als 
carrers de Sant Pere Màrtir i d’Apel·les 
Fenosa. L’actuació durarà fins al setembre 
d’aquest mateix any.

Aquestes actuacions inclouen la renovació 
de l’enllumenat existent amb tecnologia 
LED, per millorar l’eficiència energètica i el 
rendiment de la instal·lació.

Amb aquestes actuacions tots els carrers 
a l’entorn de la plaça de la Vila de Gràcia 
tindran llums amb LEDs.

Actuacions als espais verds de Gràcia

Entre maig i agost, a Gràcia es plantaran 13 
arbres i es renovaran 2.238 unitats de flors, 
entre d’altres actuacions

Nou pas de vianants al passeig Mare 
de Déu del Coll

El passat 28 de juny es van iniciar les obres 
per habilitar un nou pas de vianants al 
Passeig Mare de Déu del Coll a la cruïlla amb 
el carrer Rubens. Les obres finalitzaran la 
primera quinzena de juliol.

Nova vorera al passatge Mariner

Ja han finalitzat els treballs per millorar 
l’accessibilitat a les cruïlles del passatge 
Mariner amb el carrer Nàpols i el carrer 
Sicília. L’actuació ha consistit en la 
construcció de passos de vianants amb 
plataforma única.

Més informació a ajuntament.barcelona.cat/gracia

ACTIVITATS
Fins al 23 de juliol 
d’11 a 12.30 h
Guarnim la plaça
Espai Jove La Fontana

CINEMA
7 de juliol a les 22 h
Pantalla Barcelona: Uno para 
todos
Centre cívic La Sedeta

14 de juliol a les 22 h 
Pantalla Barcelona: La boda de 
Rosa
Centre cívic La Sedeta

TEATRE
10 de juliol a les 18 h 
El funeral de Mary-Lin
Centre cívic La Sedeta

Fins al 15 de juliol
7è Concurs de Teatre Breu  
La Violeta
La Violeta de Gràcia

CONFERÈNCIES
13 de juliol a les 19 h
“Aquelarre de Cervera”
La Violeta de Gràcia

EXPOSICIONS
Fins al 30 de juliol
“Fills del desert”
La Violeta de Gràcia

De l’1 al 15 de juliol de 10 a 21 h 
Exposició “Curem-nos les 
ferides”
Espai Jove La Fontana

Del 15 al 21 d’agost
Festa Major de Gràcia

ÒPERA
Claustre de Sant Felip Neri
10 de juliol
La Bohème de Puccini, en versió 
concert
17 de juliol
“Les dones de Mozart”
25 de juliol
Don Pasquale, en versió 
escenificada

Escoles amb 
entorns pacificats 
a Gràcia
Els entorns de 155 centres edu-
catius a la ciutat seran espais 
amb menys cotxes i, amb les 
actuacions previstes fins al 2022, 
es convertiran en llocs de tro-
bada amb menys contaminació, 
més saludables i agradables. 
A Gràcia sumaran 11 escoles 
comptant on ja s’ha intervingut o 
s’intervindrà fins al 2022:

2020
• Escola L’Univers i Escoles 

Bressol Municipal Petit Univers
• Escola Sagrada Família-

Sardenya

2021
• Escola Josep Maria de Sagarra
• Escola Bressol Municipal 

Galatea
• Centre Educatiu Sant Josep 

Teresianes
• Escola Turó del Cargol

2022
• Escola Montseny-Torrent del 

Remei
• Centre Educatiu Claret
• Escola La Sedeta
• Institut La Sedeta



Procés participatiu a la plaça del Poble Romaní
El procés participatiu per definir i 
dissenyar el nou espai de jocs infantils de 
la Plaça del Poble Romaní amb els infants 
i famílies del barri es fa en el marc del 
projecte de reforma de la plaça. 

Campanya Juguem a les places 2021
Un any més arriba la campanya “Juguem 
a les Places”, que proposa activitats de 
joc a les places per promoure l’activitat 
familiar, veïnal, i la convivència. Les 
activitats tindran lloc principalment a la 
Plaça del Sol i a la Plaça del Diamant, a 
les tardes, i es faran durant els mesos de 
juny, juliol i setembre.

Sessions participatives sobre la reurbanització 
dels jardins Caterina Albert
El districte de Gràcia ha organitzat durant 
el mes de juny sessions participatives  
dirigides al veïnat per definir conjunta-
ment els usos de la plaça Caterina Albert 
per la seva futura remodelació.

Sessions informatives sobre la remodelació 
dels jocs infantils a Gràcia
L’1 de juny es va fer la sessió informativa 
en línia sobre la remodelació de l’àrea de 
jocs infantils a la Plaça Joanic, i el 2 de 
juny es va debatre sobre el projecte al 
Parc de la Creueta del Coll. 

Taula de Salut Mental a Gràcia
El 7 de maig es va constituir la Taula 
de Salut Mental per implementar els 
objectius i accions del Pla de Salut Mental 
de Barcelona al districte de Gràcia així 
com per realitzar accions específiques.

Campanya de civisme a carrers i places de Gràcia
La campanya, que es va iniciar el mes de 
maig, es fa en coordinació amb la Guàrdia 
Urbana per recordar comportaments a la via 
pública, relacionats amb les aglomeracions 
de persones davant la covid-19, el consum 
compartit de begudes i menjar i d’alcohol.

Sessió informativa sobre pacificació de carrers
La trobada virtual, que es va fer el 5 
de maig, va exposar la proposta de 
pacificació als carrers Santa Tecla, Santa 
Teresa i Sant Agustí.

DESTACADES ACTIVITATS
ASCENS DE L’EUROPA A SEGONA RFEF
El districte va celebrar el passat 17 de 
maig, en un acte institucional a la sala 
de plens amb els representats del CE 
Europa, l’ascens d’aquest a Segona RFEF 
i el títol de campió de Tercera Divisió. 

EXPOSICIÓ DELS 150 ANYS DE LA 
REVOLTA DE LES QUINTES 
La mostra, que s’havia de dur a terme 
l’any passat, és una de les activitats 
proposades per l’Arxiu Municipal de 
Barcelona i el Districte de Gràcia per 
recordar aquesta efemèride. Es va poder 
veure fins al 20 de juny a la Biblioteca 
Jaume Fuster.

OBRE EL LLAC DEL PARC DE LA 
CREUETA DEL COLL 
La zona de bany del llac del parc de la 
Creueta del Coll està oberta fins al 12 de 
setembre cada dia de la setmana.

CAMPANYA DE CROWFUNDING A LA 
MIRANDA
La campanya busca el finançament 
col·lectiu per poder desenvolupar-hi totes 
les activitats que fins ara s’han fet en 
aquesta associació de caràcter veïnal al 
barri de La Salut.

NOVA FASE DE LA CAMPANYA PER 
ALLIBERAR LA VORERA DE MOTOS
La campanya, a la Vila de Gràcia, conti-
nua amb la fase E delimitada per Torrent 
de l’Olla, Travessera de Gràcia, Torrent de 
les Flors i Badia-Providència.

Festa Major Camp d’en 
Grassot-Gràcia Nova
La festa es va celebrar entre el 25 i 29 de 
juny amb una gran oferta d’activitats: jocs, 
xocolatada, sardinada, balls, exposicions…

Festa de l’Esport a Gràcia
Gràcia va reconèixer persones, entitats i 
clubs que promouen l’esport al districte 
en un acte al CAT el passat 17 de juny.

Setmana d’Arquitectura a Gràcia
Dins de la Setmana d’Arquitectura, el 9  
de maig a la pl. Virreina es va fer una festa  
dedicada al silenci per conscienciar i aju-
dar la ciutadania a reduir el soroll al barri.

Festa Major del Coll 2021
Espectacles infantils, concerts, gimcanes, 
cinema a la fresca, tabalada… Aquestes 
van ser algunes de les activitats de la 
Festa Major del Coll, que es va celebrar 
entre l’11 i 20 de juny.

Mostra de comerç al carrer
El petit comerç de Gràcia va sortir al 
carrer el 12 de juny per mostrar els seus 
productes i serveis i animar el veïnat i els 
visitants a fer compres de proximitat.

Cicle sobre sexualitat  
i afectivitat al Coll
La Taula Comunitària del Coll va orga-
nitzar durant els mesos de maig i juny el 
Cicle Jove #RealSex, amb activitats sobre 
la sexualitat i l’afectivitat entre els joves. 

Festes de Sant Isidre 2021
Del 15 al 26 de maig, la Vila de Gràcia va 
celebrar les recuperades Festes de Sant 
Isidre amb els gegants i la dansa com a 
protagonistes.

El Festival Grec 2021, a Gràcia
El districte acull obres del Grec, que es 
celebra entre el 27 de juny i el 31 de juliol, 
al Teatre Lliure de Gràcia, al Teatre Gaudí i 
a la sala La Bababadoc.

Activitats per celebrar 
l’orgull LGTBI a Gràcia
Coincidint amb el 28 de juny, Dia Internaci-
onal de l’Orgull LGTBI, l’Ateneu de Fabri-
cació de Gràcia va organitzar un taller i 
l’Espai Jove la Fontana dos espectacles.

Petita Festa Blava 
La Fundació Festa Major de Gràcia, els 
Castellers de la Vila de Gràcia i la Federa-
ció de Colles de Sant Medir van organitzar 
el 19 de juny una diada per als més me-
nuts als Jardins Manuel Torrente. L’entra-
da eren productes per al rebost solidari.

Cursa solidària dels 10 Blaus
La cursa va començar el 20 de maig i 
es pot fer fins al 20 de juliol de forma 
individualitzada. Tots els diners que es 
recaptin es destinaran al rebost solidari.

Exposició “Estimat Diari”
La Biblioteca Jaume Fuster va acollir fins al 
16 de maig l’exposició, que mostra les vivèn-
cies dels més petits durant l’estat d’alarma.

Primavera Verda al Coll
Del 6 al 29 de maig es va celebrar el Cicle 
Primavera Verda 2021, amb activitats, ta-
llers, exposicions i xerrades per promoure 
una consciència ciutadana més crítica, 
activa i sostenible.

BREUS

Campanya de convivència 
a Collserola 
L’Ajuntament ha engegat una campanya 
per conscienciar la ciutadania sobre la 
convivència en l’espai natural de Collsero-
la, pel que fa a la prevenció d’incendis  
forestals i la prohibició de donar de men-
jar als porcs senglars.

Guia de mesures per a la 
reactivació econòmica
La guia “Barcelona mai s’atura. Guia 
pràctica de serveis” recull les 82 accions 
endegades pel consistori per impulsar la 
reactivació econòmica, amb recursos i 
ajuts per al teixit econòmic de la ciutat.

Convocatòria per a la compra de 
locals en planta baixa
L’objectiu d’aquesta mesura és impulsar 
l’activitat econòmica en locals en planta 
baixa. L’adquisició de locals donarà pas a 
una cartera de baixos de protecció oficial 
que es destinaran a la dinamització co-
mercial, social, cultural o econòmica. La 
convocatòria va finalitzar el 25 de juny.

Neix Vila Veïna per cuidar en xarxa
L’objectiu és abordar les cures en petites 
unitats territorials, en què els equips pro-
fessionals especialitzats, les persones 
que reben atenció i la ciutadania formin 
part d’una xarxa comunitària i correspon-
sable del benestar col·lectiu. Al districte 
de Gràcia arribarà a partir de 2022.


