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INTRODUCCIÓ

Els darrers anys la ciutat de Barcelona ha sofert profunds canvis que han
provocat evidents millores en tots els àmbits -urbanístics, socioeconòmics,
culturals-… Gràcia no n’està al marge. El districte avança dia a dia en la
creació i remodelació de nous espais verds,  en la racionalització de la
circulació viària, en la creació de nous equipaments públics, en la millora del
benestar social dels seus veïns, de l’educació, de la salut, del respecte
mediambiental… i tot plegat amb l’actiu afegit de la gran riquesa del teixit
associatiu col.laborant en els processos participatius.

Gràcia es pot definir d’una manera global amb tres paraules; identitat,
centralitat i atractivitat.

• Identitat dels veïns amb el seu territori, amb la seva trama urbana singular,
configurada per sis barris (Vila de Gràcia, Camp d’en Grassot, La Salut,
Vallcarca, Coll i Penitents) amb acusades diferències entre ells, però amb
una clara consciència del caràcter d’unitat i pertinença a un únic districte de
114.000 habitants.

• Centralitat, ja que Gràcia ocupa el territori central en la morfologia de la
ciutat. Aquesta característica epicentrica li permet establir relacions fluïdes
amb l’entorn i beneficiar-se de les sinèrgies positives que s’hi generen.

• Atractivitat que es manifesta en tots els àmbits, però de forma destacada
en el propi caràcter  cultural, demostrat en la riquesa del seu teixit associatiu
i en la diversitat d’expressions i d’espais on es genera i es consumeix
cultura.  Gràcia té unes característiques socials, de població i activitat
econòmica que representen la mitjana de la ciutat i, alhora, manté unes
particularitats que perviuen al llarg del temps.

Per assolir un treball eficient els propers quatre anys es parteix d’un profund
coneixement de la realitat, d’unes directrius polítiques (sustentades en l’acord
tripartit de govern i en el Pla d’Actuació Municipal), d’un rigorós treball tècnic i
de la participació d’un veïnat i entitats implicats,  que amb les seves
expectatives i percepcions contribueixen a l’assoliment dels reptes plantejats.

El PAD (Pla d’Actuació de Districte) 2004-2007 és el document de compromís
que recull els anhels, els objectius i els projectes que Gràcia es proposa per la
present legislatura. Per dissenyar-lo es disposa, a més de les bases
programàtiques que regeixen la ciutat i d’uns elements propis del Districte.

Destaca el Pla Estratègic de Gràcia, que  és el resultat d’un llarg i plural procés
de participació amb línies estratègiques, objectius, programes d’actuació i
projectes concrets dona pautes clares de cap a on cal apuntar el futur del
districte.



Cal sumar-hi  el Pla de Mobilitat “Moure’s a Gràcia” que aplega de forma clara i
contundent els 10 objectius amb els que es vol aconseguir la millora de la
qualitat de l’espai públic, la pacificació del trànsit, l’increment en l’ús del
transport públic i l’amabilitat dels trajectes peatonals.

Finalment, l’Agenda 21, treballada àmpliament al Districte, constitueix un
veritable compromís en la recerca dels propis camins cap a la sostenibilitat.

Caldrà afegir-hi tots aquells plans sectorials (de cultura, de biblioteques etc.)
que, tenint una visió global de ciutat, fan propostes específiques per al territori
de Gràcia.

El PAD es nodreix dels plans i processos participatius duts a terme el darrer
any al Districte. Recull també el resultat de la consulta participativa realitzada
entre els mesos de desembre de 2003 i gener de 2004, que es concreta en les
aportacions fetes pels  veïns, veïnes i entitats de Gràcia i en les propostes
sorgides de les sessions dels diferents òrgans de participació del districte.
Finalment, el Pla inclou els  projectes que l’equip tècnic i polític de Districte han
suggerit a partir de l’anàlisi de les necessitats detectades.

El Consell Ciutadà del Districte, constituït el dia 26 de gener va culminar l’intens
procés de participació dut a terme. En la primera sessió realitzada els
assistents van prioritzar els programes que contenen les diferents línies
estratègiques i en la segona sessió, convocada el dia 17 de febrer, el Consell
va validar el resultat definitiu del PAD.

La seva consecució està, però, supeditada a la dotació pressupostària
municipal que s’assigni.



OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1. ELS CIUTADANS I CIUTADANES, PRINCIPAL ACTIU DE GRÀCIA. DE LA
LLIBERTAT INDIVIDUAL I COL.LECTIVA AL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA.
ENTRE TOTS HEM DE PROMOURE ACCIONS ORIENTADES AL FET QUE
TOTHOM, JOVE O GRAN, HOME O DONA, PUGUI EXERCIR PLENAMENT
ELS SEUS DRETS I DEURES COM A CIUTADANS. APROFUNDIR EN EL
CIVISME, LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL ENFORTIRÀ
L’EXERCICI DEMOCRÀTIC DE LA CIUTADANIA.

A. Intensificar l’atenció i els recursos socials

• Ampliar els recursos econòmics de Serveis Socials: suport a l’habitatge,
recursos per al domicili, ajuts familiars, suport a l’escolaritat...

• Millorar l’atenció al Centre de Serveis Socials del Coll: increment de
recursos humans

• Reformar i ampliar del Centre de Serveis Socials de Gràcia
• Impulsar l’ampliació de la cobertura dels serveis d’atenció domiciliària:

gent gran, persones amb disminució...
• Afavorir la creació de residències  i apartaments tutelats per a la gent

gran o bé assegurar que puguin ser acollides en les residències
existents

• Promoure i desenvolupar programes de treball social comunitari.
Incrementar la participació del teixit associatiu i fomentar l’acció del
voluntariat

• Reforçar el treball interdisciplinar a les escoles: coordinació de
l’absentisme i abordatge de noves problemàtiques

• Enfortir l’acció preventiva de serveis socials en l’àmbit familiar, escolar i
de lleure

• Millorar l’atenció a col.lectius específics d’atenció social a través de la
coordinació interadministrativa: centres de Salut, Atenció Primària,
Generalitat

• Promoure activitats d’educació per la salut en els Centres d’Atenció
Primària

• Aplicar el Circuit Territorial contra la Violència vers les Dones
• Elaborar un catàleg de serveis socials amb les prestacions bàsiques i la

definició dels criteris d’accés
• Desenvolupar el Pla Operatiu d’atenció Primària (projecte de ciutat)

B.Assegurar una educació pública de qualitat

• Impulsar el compliment del Mapa Escolar que s’acordi, pel que fa a la
construcció de les noves escoles Fructuòs Gelabert i Bosch i Gimpera i
l’ampliació de les escoles Reina Violant i Farigola. Redefinició dels
itineraris entre Educació Primària i Secundària

• Incrementar l’oferta de  places d’escola bressol públiques. Construcció
de noves escoles bressol, tenint en compte la distribució en els diferents
barris: Osi, plaça d’Alfons Comín, Camp d’en Grassot, Mare de Déu de
la Salut...



• Defensar l’ensenyament públic: millora de les condicions estructurals i de
finançament, impuls de les obres de Reforma, Ampliació i Millora (RAM)

• Reubicar els serveis pedagògics (CRP i EAP) als locals ocupats per GU
• Incrementar les accions de dinamització de la campanya de matriculació

a l’escola pública en col.laboració amb la comunitat escolar
• Regular les activitats extraescolars a través de la  coordinació de la

programació dels diferents centres educatius
• Impulsar un programa educatiu destinat a les escoles vinculat als trets

culturals tradicionals de Gràcia
• Col.laborar en l’impuls i millora de les biblioteques escolars

C.Fomentar la igualtat de gènere: creació de programes i campanyes de
sensibilització

• Impulsar la creació d’un Punt d’informació i assessorament per a dones
a Gràcia

• Dur a terme el projecte de participació de dones en temes urbanístics
“La ciutat i la vida quotidiana” per plantejar alternatives de millora des
d’una perspectiva de gènere

• Impulsar programes i campanyes de sensibilització per al foment de
l’igualtat de gènere i de lluita contra la violència domèstica

• Promoure estratègies que afavoreixin la participació de les dones
• Donar noms de dones als carrers i places del districte
• Publicar un butlletí periòdic sobre polítiques de gènere
• Impulsar un diagnòstic de la situació de les dones al barri

D. Vetllar per l’accessibilitat d’equipaments, serveis i activitats per
garantir l’exercici dels drets de tota la ciutadania

• Extremar el compliment de les mesures obligatòries i suggerir les no
preceptives per assegurar l’accessibilitat per part de les persones amb
disminució a tots els serveis

• Incrementar el suport al col.lectiu de persones i entitats amb disminució
• Incorporar  en tots  els productes de difusió les condicions d’accessibilitat
• Fer accessible la comunicació a les persones amb disminució auditiva en

els actes públics de gran rellevància
• Promoure la participació del col.lectiu de persones discapacitades en els

actes públics i la seva visualització
• Vetllar per l’accessibilitat per les persones amb disminució visual a les

biblioteques. Incorporació d’un equip informàtic accessible per a
persones cegues a la biblioteca de Lesseps

• Fomentar els serveis per a les persones amb disminució: centres
ocupacionals, pisos assistits, residències...



E. Promoció de la solidaritat i de la integració social

• Establir estratègies de coordinació per abordar el treball amb els
immigrants i la seva integració

• Impulsar programes d’acollida a pares i alumnes nouvinguts: disseny i
aplicació del programa “Escola per a tothom”

• Crear un servei d’atenció específica i acolliment als nous residents
(immigrants i altres) des de serveis socials i des de l’OAC

• Potenciar el desenvolupament de xarxes socials
• Establir mecanismes de difusió de les activitats de solidaritat i

cooperació de les entitats del Districte
• Crear l’agermanament entre el districte i la daira de Tichla/Mahbes del

Sàhara
• Oferir suport al banc del temps que és un instrument d’intercanvi d’ajuda

mútua

F. Ampliació dels serveis i/o equipaments adreçats a la infància i la
joventut

• Construir l’equipament cultural per a joves (OSI)
• Ampliar i/o concertar nous serveis de lleure a la infància
• Fomentar l’associacionisme juvenil
• Incrementar els programes d’apropament a la població que no arriba als

serveis socials, prioritzant la població adolescent i jove a través del
programa d’acció socioeducativa “A partir del Carrer”

• Impulsar la dinamització juvenil a la Sedeta per donar continuïtat al
servei d’infància amb els adolescents i joves

• Incrementar les accions adreçades a la prevenció de risc per a la
infància

• Potenciar la prevenció sanitària educativa en els centres d’educació
formal i no formal, fent una especial incidència en els temes de drogues i
sexualitat amb els joves

• Incrementar els recursos específics de suport a la campanya d’estiu per
a nens i nenes (monitors de suport)

• Promoure el diàleg amb els moviment alternatius juvenils
• Elaborar un programa de formació continuada de pares i mares



2. GRÀCIA, UN ESTIL DE VIDA. LA TRADICIÓ CONVIU AMB LA
INNOVACIÓ. EL SEU CARÀCTER PROPI I SINGULAR FA POSSIBLE
L’EQUILIBRI VIVENCIAL ENTRE ELS DIFERENTS USOS DELS CARRERS,
PLACES I EQUIPAMENTS. LA CAPACITAT EMPRENEDORA I
PARTICIPATIVA DE LA POBLACIÓ, LES INICIATIVES PÚBLIQUES I LES
DEL TEIXIT ASSOCIATIU CONTRIBUIRAN A CONSOLIDAR L’ESTIL DE
VIDA DE GRÀCIA.

A. Fomentar l’ús racional de places i carrers que vetlli per equilibrar la
funció lúdico-convivencial i la residencial

• Modificar l’actual Pla d’Usos  d’establiments de pública concurrència
• Potenciar els espais oberts pel lleure i l’activitat esportiva que en conjunt

donin cobertura a totes les franges d’edat
• Revisar l’ordenança de terrasses

B. Optimitzar la utilització dels  equipaments públics i privats

• Promoure l’ús social dels equipaments públics i privats
• Consolidar i incrementar estratègies de cooperació públic-privat.  Impuls

de la coordinació  de les activitats dels equipaments associatius i de
l’optimització dels espais compartits

• Elaborar i aplicar un Pla d’acció estratègica als casals de gent gran
• Optimitzar els horaris dels equipaments públics
• Implantar millores organitzatives, de gestió i tecnològiques als centres

cívics derivades del Plans Directors dels centres
• Potenciar la xarxa associativa del CC El Coll i  modificar  l’horari del

centre cívic
• Incrementar l’activitat pública de l’arxiu històric (a l’edifici de la biblioteca

de Lesseps) i desenvolupar una àmplia campanya de difusió de les
seves funcions, objectius, serveis i activitats. Promoció d’activitats i
impuls i coneixement per part de les escoles

• Afavorir la intergeneracionalitat en els equipaments del districte públic i
privats

• Impulsar la captació de nous públics als centres cívics
• Dinamitzar i potenciar una major difusió de la sala d’exposicions de la

Seu del Districte. Foment de la itinerància de les mostres a altres espais
del territori

• Continuar impulsant el programa “La biblioteca a casa” de prèstec i
lectura a domicili. Ampliar el servei incorporant hospitals

• Desenvolupar el model de gestió al casal de barri Cardener
• Fomentar les activitats  de difusió cultural al casal de barri Cardener
• Crear xarxa esportiva, coordinar la realització d’activitats obertes en

l’àmbit extraescolar i impulsar els esports minoritaris i la presència
femenina a l’esport

• Fomentar els serveis de salut públics orientats a la pràctica de l’esport
• Introduir mecanismes de coordinació i de treball en xarxa entre els

centres cívics per l’optimització i la rendibilitat dels recursos



• Intensificar la vinculació del cicle cultural de la Mediterrània amb el
territori i  la ciutat

• Impulsar la gestió compartida (entitats-administració) dels equipaments
públics

• Ampliar o reformar el casal d’avis Penitents
• Garantir que totes les escoles públiques tinguin un equipaments esportiu

de referència
• Facilitar la possibilitat de disposar d’espai propi-compartit: demandes de

l’associació de veïns Gràcia Nord-Vallcarca, Camp d’en Grassot i
associacions que treballen envers les persones amb discapacitació

C. Extremar l’autoritat administrativa en les mesures de control de la
normativa

• Construir la nova caserna de GU
• Potenciar l’autoritat administrativa en les mesures de control per fer

complir els requisits en els establiment que comportin lleure nocturn, per
tal d’afavorir la convivència

• Millorar la convivència i la vigilància de l’espai públic. Intensificar l’acció
de la GU

D. Creació de més espais culturals, esportius i de lleure i adequació
dels que ja hi ha

• Finalitzar les obres i posada en marxa de la biblioteca de Lesseps.
L’edifici inclou l’arxiu municipal del districte, un auditori i una sala
d’exposicions

• Millorar el Centre Artesà Tradicionarius
• Millorar infraestructuralment el centre cívic La Sedeta
• Millorar les pistes del Creueta del  Coll
• Definir el pla d’usos del nou equipament de l'Av. Hospital Militar
•  Definir el nou ús dels edificis de la biblioteca Julià de Capmany i de

l’arxiu municipal del Districte
• Impulsar la pràctica de l’esport de la gent gran fora dels equipaments

esportius (places...)
• Millorar  la piscina de la Creueta del Coll
• Impulsar la creació d’una escola de muntanya
• Iniciar la construcció de la biblioteca de Penitents

E. Promoció de l’activitat cultural, tant la tradicional com les noves
fòrmules d’expressió

• Fomentar, conjuntament amb la Federació de Festa Major de Gràcia, un
debat en profunditat sobre el present i futur de la Festa, i fer el mateix en
relació amb les altres festes majors

• Elaborar d’una guia cultural que inclogui les entitats culturals, les seves
infraestructures, les empreses de continguts culturals, professionals
culturals, artesans, artistes…

• Elaborar una agenda cultural amb el calendari d’activitats culturals
d’iniciativa pública o privada (en web)



• Prioritzar i implantar les directrius derivades del Pla de Cultura
• Estudiar i posar en marxa actuacions innovadores en l’àmbit del sector

artesanal per recuperar la tradició tot adaptant-la a les noves tendències
• Incrementar els mecanismes de coordinació entre la cultura dita

“tradicional” i les noves i diverses formes de creació instaurades al
Districte

• Establir acords de col·laboració amb les colles de cultura popular
• Recuperar les mostres d’art contemporani “Triangles d’art” als carrers i

places i integrar-les com a element d’innovació i renovació de la festa
major de Gràcia

• Potenciar les activitats infantils en la dinàmica festiva del Districte (Festa
Major i altres)

• Elaborar un Protocol festiu del districte de Gràcia
• Continuar i aprofundir en la política de suport al teixit associatiu cultural

del districte
• Incrementar i consolidar la coordinació entre les diferents entitats

culturals per àmbits temàtics o sectorials
• Donar suport als i les joves creadors
• Potenciar l’acció cultural i festiva a tots els barris del districte

F. Difusió de la cultura pròpia de Gràcia

• Promoure programes de divulgació i coneixement del patrimoni cultural
del districte de Gràcia

• Difondre els elements propis de la cultura del districte entre els nuclis
procedents de la immigració que s’estan assentant al nostre territori i
donar a conèixer al conjunt del districte els elements culturals autòctons
d’aquests col·lectius

• Potenciar la commemoració anyal de la independència de la Vila de
Gràcia i dels altres esdeveniments i elements del nostre patrimoni
històric, en la línia de la reivindicació d’un model d’unitat mediterrània i
compacta



3. DE LA VILA AL DISTRICTE, L’ARTICULACIÓ D’UN ESPAI SOSTENIBLE I
DE QUALITAT. LA CONNEXIÓ ENTRE ELS BARRIS, EL RESPECTE DE
LES SEVES PECULIARITATS HISTÒRIQUES, GEOGRÀFIQUES I SOCIALS
I LES ACTUACIONS EN L’ESPAI PÚBLIC AMB CRITERIS DE
SOSTENIBILITAT SÓN ASPECTES IMPORTANTS QUE S’HAN DE
TREBALLAR. APOSTAR PER L’ESPAI PÚBLIC DE QUALITAT ON ES
RESPECTIN TOTS ELS INTERESSOS D’ÚS.

A. Alliberar sòl per crear zones verdes i disposar d’espai per a
equipaments. Adquisició d’edificis per a equipaments

• Executar l’expropiació d’aquells espais d’interès del Districte per tal
d’obtenir sòl per a equipaments i zones verdes: Bailén-Quevedo (per la
construcció del CEIP Fructuós Gelabert), solars dels jardins Mestre
Balcells (per a la seva ampliació), ampliació de CEIP Farigola, Hospital
Militar ...

• Adquisició de l’edifici del c/ Francisco Giner, 51 (per ubicar-hi
l’equipament d’atenció al públic)

B. Incrementar el manteniment dels espais públics

• Executar les intervencions programades de manteniment integral incidint
en enllumenat, pavimentació, senyalització, accessibilitat, mobiliari urbà,
voreres,  clavegueram, contenidors... en un 30% de l’espai urbà del
districte, d’acord amb el Pla de manteniment integral de la ciutat

C. Millorar les connexions entre carrers i barris

• Actuar urbanísticament en la millora de les connexions. Executar
projectes d’obres que prioritzin els desplaçaments a peu i millorin la
mobilitat dels vianants

• Perllongar els carrers St. Josep Cottolengo, Molist...
• Intensificar la construcció d’escales i i millorar de les de la Baixada de la

Glòria

D. Planificar i executar els grans projectes urbanístics

• Urbanitzar  la pl. Lesseps
• Executar l’actuació  a l’av. Hospital Militar: urbanització i enjardinament,

infraestructures i impuls del desenvolupament de les iniciatives privades i
públiques

• Participar en el disseny i execució del projecte de remodelació de la
ronda del Mig

• Modificar el PGM en la Zona 9 ( túnel Tibidabo i entorns Penitents)
• Revisar el PEMPRI de Gràcia
• Redactar el Pla Especial de l’escola Farigola
• Redactar el Pla Especial de la  Zona 14a del Coll
• Identificar els espais del PGM qualificats com a equipaments i impulsar

la seva planificació racional



• Modificar els plans urbanístics tot mantenint la trama urbana, amb
l’objectiu que les afectacions d’edificis per la redefinició de vials siguin
les mínimes i raonables

E. Remodelació de places i carrers

• Reformar  la pl. del Diamant. Inclou l’execució de la 3a fase del refugi.
Significar-la com a plaça de la Pau

• Millorar el clavegueram de Mas Falcó
• Reurbanitzar la plaça Poble Romaní
• Arranjar la part monumental de Parc Güell (millora del mobiliari urbà i

serveis)
• Estudiar la viabilitat per la conservació de les mines de ferro del barri del

Coll

F. Enfortir les vies de circulació bàsiques

Altres
• Adeqüar la finca Jujol (catalogada)
• Impulsar l’execució de l’obra d’adequació estructural de la Torre del

Rellotge



4. RESPONSABILITAT AMBIENTAL. MILLORAR LA QUALITAT DE L’ESPAI
PÚBLIC AMB CRITERIS DE SOSTENIBILITAT. POTENCIAR ELS HÀBITS
SOSTENIBLES, DES DE LA RESPONSABILITAT PÚBLICA I LA DE LA
CIUTADANIA. ELABORACIÓ D’UN PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL AMB LES
PROPOSTES DEL CONSELL DE SOSTENIBILITAT, ÒRGAN QUE CALDRÀ
IMPULSAR COM A AGENT DE SEGUIMENT DE LA SEVA EXECUCIÓ.

A. Preservar els grans espais verds del districte
• Mantenir els espais verds i públics. Intensificar la neteja
• Integrar els grans espais verds en l’estructura urbana: impulsar activitats

sostenibles, optimitzar la senyalització i l’accessibilitat, constituir-los com
a “imatge de marca”

• Aprovar i executar el planejament derivat del Pla Director dels Tres
Turons

• Finalitzar el projecte de la finca del pg.Turull: hort-bosc-serveis. Millorar
el manteniment de la zona boscosa

• Adequar la part boscosa del Parc Güell

B. Incidir en el control mediambiental
• Elaborar un Mapa ecològic del districte
• Elaborar el Mapa sònic del districte i  realitzar i promoure programes de

minoració del soroll. Prioritàriament cal incidir en el soroll provocat per
les motos i els camions de la recollida d’escombreries

• Desplegar el Pla d’animals de companyia en el districte: adopció, cens,
identificació i vacunació,  i control de colònies de gats

• Dissenyar i aplicar una campanya contra la brutícia dels gossos
• Impulsar l’elaboració de programes per disminuir els riscos ambientals

(incendis a Collserola, emissió de gasos industrials i de vehicles, residus
tòxics al clavagueram, pol·lució electromagnètica,etc)

• Promoure taules de treball intersectorial en l’organització administrativa
per millorar l’eficiència en la gestió

C.Promoure una òptima gestió dels residus

• Elaborar un pla integral de residus urbans del districte que contempli la
comunicació i l’educació ambiental, la optimització de les ubicacions i
dimensions dels diferents contenidors i la recollida selectiva de la fracció
orgànica

• Ampliar la recollida de residus específica a establiments públics i
comerços

• Implantar la recollida pneumàtic  a les noves urbanitzacions
• Impulsar la construcció d’un dipòsit d’aigues pluvials a l’av. Hospital

Militar
• Ampliar i  potenciar els Punts Verds
• Ampliar la recollida sel.lectiva soterrada. Implantació progressiva a les

places del districte
• Potenciar la sel.lecció de residus a les obres d’iniciativa pública i privada
• Fomentar l’intercanvi, la compra-venda i el comerç de segona mà



D. Crear nous espais verds
• Introduir criteris ambientals en el disseny i manteniment de tots els

espais verds
• Enjardinar el solar d’Anna Piferrer
• Enjardinar l’entorn de la biblioteca de la pl. Lesseps
• Urbanitzar la zona verda del carrer San Camil
• Facilitar la presència d’elements urbans naturals en places, carrers,

interiors d’illes, façanes, terrasses i balcons
• Instal.lar i mantenir jocs infantils en els espais públics
• Enjardinar la coberta de tots els aparcaments que es construeixin en el

subsòl

E. Establir criteris, campanyes i bones pràctiques ambientals

• Elaborar el Pla d’acció ambiental que reculli els criteris ambientals i
integrals de sostenibilitat de tota l’acció del districte, a partir del treball
realitzat pel consell de sostenibilitat

• Implantar el projecte d’Oficina Verda a totes les dependències del
districte

• Augmentar el nombre de festes sostenibles i amb consum responsable
que es realitzen per iniciativa del Districte i de les entitats

• Introduir criteris de sostenibilitat en totes les obres i serveis promoguts
pel districte

• Elaborar i aplicar un  projecte mediambiental al centre cívic del Coll
• Augmentar la informació i l’educació ambiental als infants a través dels

projectes d’Agenda 21 Escolar. Intensificar les ajudes
• Impulsar campanyes de sensibilització per la promoció de les tres R:

reduir, reciclar i reutilitzar
• Enfortir amb activitats de difusió entre la ciutadania les actuacions de

l’Agenda 21
• Mantenir els espais verds del districte comptant amb l’establiment de

mecanismes de complicitat amb els veïns
• Intensificar les mesures d’estalvi energètic i d’aigua sostenible en les

actuacions públiques i potenciar-les en les obres d’iniciativa privada
• Promoure iniciatives per a l’ús d’energies alternatives en els

equipaments municipals
• Promoure bones pràctiques ambientals en l’activitat econòmica del

districte

F. Potenciar els corredors verds o espais verds comunicatius, tant de
nord-sur com est-oest

• Dissenyar la connectivitat (corredors verds) entre els parcs i espais verds



5. MOURE’S A GRÀCIA. DEFINIR UN MODEL DE MOBILITAT QUE DONI
PRIORITAT ALS DESPLAÇAMENTS A PEU, EN BICICLETA I EN
TRANSPORT COL.LECTIU PER SOBRE DE L’ÚS DEL VEHICLE PRIVAT ÉS
UN OBJECTIU COMPARTIT I DESITJAT PER LA CIUTADANIA. A PARTIR
DE LA DIAGNOSI DEL PLA DE MOBILITAT DEL DISTRICTE, CAL
PRENDRE MESURES PER A LA PACIFICACIÓ DEL TRÀNSIT, COM SERÀ
INCORPORAR LA BICICLETA EN LES POLÍTIQUES DE MOBILITAT
SOSTENIBLE DEL DISTRICTE. ACONSEGUIR L’ACCESSIBILITAT A LES
DEPENDÈNCIES, SERVEIS, ACTIVITATS PÚBLIQUES I ELEMENTS
URBANS DE LES PERSONES AMB DISMINUCIÓ FÍSICA, PSÍQUICA O
SENSORIAL QUE HAN DE PODER FER ÚS DEL DRET A LA PLENA
INTEGRACIÓ.

• Implantar progressivament el Pla de mobilitat. Iniciar l’execució en els
espais i zones que es prioritzin

A. Enfortir el transport públic

• Continuar progressant en la connexió interna i externa dels barris amb
transport públic

• Elaborar una  proposta de reajustament en els recorreguts i parades de
bus i bus de barri, per dotar els barris de transport públic a l’abast dels
veïns i veïnes. Racionalització de la xarxa: línies 28,87, 116 i 124

• Crear una línia d’autobus que connecti el Parc Sanitari Pere Virgili amb
el barri del Coll

• Crear una línia de bus nocturn al Coll
• Instal.lar un ascensor a la parada de Vallcarca del Metro
• Obrir una sortida de metro de Lesseps de la linea 9 a la banda Vallcarca

de Lesseps

B.Disminuir el nombre de vehicles a la via públic,amb la planificació
d’aparcaments

• Planificar un pla d’aparcaments col.lectius
• Impulsar la construcció d’aparcaments

C.Reduir l’espai destinat al trànsit per alliberar carrers als vianants i
crear grans illes peatonals

• Crear carrers i macroilles peatonals
• Millorar la mobilitat dels vianants (ampliació i renovació de voreres,

prioritat vianants, arranjaments, peatonalització dels carrers...)

D. Impulsar accions per assegurar trajectes segurs i cívics

• Revisar l’amplada i estructura de les voreres per tal que permeti la lliure
accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda



• Potenciar els camins escolars, augmentant les rutes actuals i tenint cura
del seu ús i de la qualitat dels recorreguts: CEIP Patronat Domènech,
CEIP Jujol, CEIP Pau Casals, CEIP Turó del Cargol

• Instal.lar nous semàfors: Providència-Secretari Coloma, Escorial-
Providència, Torrent de l’Olla-Sant Salvador, Santuari ...

• Instal.lació de semàfors adaptats per a invidents en les noves actuacions

E. Millorar la xarxa viària perquè la circulació sigui fluïda

• Determinar grans vies de circulació que faciliten el trànsit rodat per
alliberar grans zones per la circulació a peu

• Establir una ordenació del trànsit per racionalitzar i pacificar la circulació
de vehicles rodats

• Redactar el projecte i executar l’obra de la travessera de Dalt (entre
Lesseps i Mitre)

• Arranjar la circulació interna del barri del Coll

F.Augment de l’ús de la bicicleta

• Elaborar el projecte: Gràcia es mou amb bicicleta
• Habilitar més zones per a l’aparcament de bicicletes i motos
• Establir itineraris per a l’ús de la bicicleta
• Estudiar la possibitat de construir un edifici d’aparcament de bicicletes a

la Travessera de Gràcia



6. INCENTIVAR POLÍTIQUES D’HABITATGE QUE MILLORIN LA QUALITAT
DE VIDA DELS CIUTADANS. EXPLORAR A TRAVÉS DE LA
REHABILITACIÓ ELS NOUS ESTOCATGES D’HABITATGE QUE PUGUIN
APARÈIXER EN EL DISTRICTE.

A.Impulsar fòrmules públic-privat de col·laboració amb els propietaris
per compatibilitzar espais de titularitat privada qualificats
d’equipaments amb la construcció d’habitatge protegit per a joves i
gent gran

• Construir habitatges per afectats urbanístics Hospital Militar

B. Promoure l’aprofitament de les finques sense ús a través de
l’establiment d’acord amb els propietaris

• Elaborar un cens de solars buits
• Impulsar una campanya específica de difusió dels ajuts a la rehabilitació

adreçada als propietaris per fomentar l’ampliació de l’oferta de lloguer

C. Potenciar la contínua rehabilitació integral d’edificis

• Mantenir l’oficina de rehabilitació del Districte, que impulsa la
rehabilitació continuada dels edificis

• Eliminar els dipòsits d’aigua dels habitatges del districte. Potenciar el
compliment de l’ordenança corresponent

• Incentivar l’aplicació de l’estudi de color a les façanes
• Impulsar un pla per dur a terme creacions artístiques a les parets

mitgeres

D. Creació de nous habitatges socials

• Impulsar la construcció d’habitatges social o protegit preferentment per a
joves i gent gran (c/ Maignon,  pl. Alfons Comin…)

• Establir un conveni de cessió de sòl per les cooperatives veïnals

E. Promoure la instal.lació d’ascensors  i plataformes elevadores en
els edificis antics

• Millorar l’accessibilitat als habitatges per la gent gran: instal.lació
d’ascensors

• Promoure, quan sigui possible, la permuta de pisos per plantes baixes
per a persones amb mobilitat reduïda

F. Promoure una regulació que permeti compatibilitzar l’ús comercial i
professional dels locals amb l’habitatge

• Estudiar les possibilitats per compatibilitzar l’ habitatge i l’activitat
econòmica



Altres
• Estudiar la viabilitat de promoure elements legals de protecció edificis

que no formen part del patrimoni però tenen interès



7. UNA ECONOMIA DINÀMICA. AFAVORIR I PROMOURE ELS SERVEIS
PROFESSIONALS, QUE ESTAN EN VIA D’EXPANSIÓ I CREIXEMENT,
L’IMPULS DE LES PROFESSIONS ARTESANALS I DE LES EMPRESES DE
CONTINGUTS CULTURALS QUE ES PERFILEN COM A OPORTUNITATS
DE PROGRÉS ECONÒMIC.

A. Potenciar les professions artesanals i artístiques

• Incentivar la localització d’activitats artesanals i tallers artístics a través
de senyals identificatius i la coordinació dels gremis

• Promoure l’activitat artesana amb mostres i fires
• Engegar campanyes de divulgació de la marca “Gràcia artesà”
• Establir mesures per incentivar la localització d’activitats artesanals i

tallers artístics
• Promoure col·laboracions culturals-comercials

B. Potenciar i modernitzar el comerç i ampliar i consolidar la xarxa de
zones comercials del districte

• Potenciar els eixos comercials existents
• Promoure campanyes i programes de consum responsable
• Promoure la modernització general del comerç, especialment pel que fa

a la millora dels establiments, els aparadors, la senyalització, la
informació i el tipus de serveis que presta

• Dissenyar un programa de formació per a botiguers

C. Modernitzar els mercats

• Modernitzar i millorar les instal·lacions dels mercats municipals: mercat
de la Llibertat

D. Promoure la compra de proximitat i el comerç especialitzat

• Impulsar campanyes de promoció comercial amb especial atenció al
comerç de proximitat

• Incrementar el comerç al carrer com a elements de dinamització
• Elaborar guies de comerç especialitzat en suport paper i web
• Potenciar la presència i implantació dels comerços de disseny
• Promoure actes de reconeixement del comerç centenari a Gràcia

E. Dinamització dels serveis professionals

• Establir un Pla especial per facilitar l’establiment d’empreses de
contingut cultural amb mesures que promoguin l’assentament

• Dinamitzar els serveis professionals, impulsant l’assentament de nous
professionals

• Elaborar una guia dels serveis professionals del districte
• Potenciar els mercats i fires culturals: productes audiovisuals, edició,

noves tecnologies, música i pintura artística



• Elaborar un estudi sobre l’especialització amb nous àmbits econòmics
que complementin l’oferta existent

• Promoure acords entre la societat civil i les empreses culturals (viver de
projectes culturals)

• Establir col·laboracions amb els Col.legis professionals, la Cambra de
Comerç de Barcelona i Barcelona Activa.

• Promoure intercanvis, coproduccions i projecció externa de les iniciatives
de contingut cultural

• Facilitar la utilització dels espais de Gràcia per a gravacions de
pel·lícules i altres elements de difusió exterior.

F. Impulsar la creació de zones de concentració professional



8. LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ, EINES PER MILLORAR LA
PARTICIPACIÓ I EL CIVISME. DESENVOLUPAR ÀMPLIAMENT LES
NORMES REGULADORES DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA, IMPLICANT
A LES ENTITATS I A LA CIUTADANIA EN LA DECISIÓ DE PRIORITATS.

A. Avançar en la creació i consolidació dels òrgans de participació del
districte

• Vetllar pel seguiment de les conclusions del Congrès Gràcia cap al 2000,
i del Pla Estratègic de Gràcia

• Impulsar i dinamitzar  la participació ciutadana, desenvolupant
plenament els nous mecanismes previstos en les normes reguladores de
participació i en reglament de funcionament dels districtes

• Fomentar la participació en els consells de barri, comissions de treball,
consells sectorials i d’equipaments i audiència pública

• Crear nous consells de participació: consell ciutadà, consells de salut, de
lectura pública, de la infància i de drets civils

• Desenvolupar el procés de pressupostos participatius
• Crear una Audiència pública en l’àmbit escolar

B. Establir mecanismes de consulta ciutadana que assegurin la
participació en els nous projectes

• Potenciar la participació del veïnat en els projectes urbans d’interès

C. Millora de l’atenció directa i la informació al ciutadà

• Millorar l’atenció als ciutadans: reubicació de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà i l’atenció del servei de llicències i d’inspecció en el nou espai.
Construir l’edifici administratiu al c/ Francisco Giner, 51

• Incorporar les noves tecnologies en els processos d’informació i
tramitació

•  Millorar el sistema de queixes i suggeriments unificant processos
• Reduir el temps de resposta als ciutadans
• Impulsar la creació d’una nova oficina d’atenció al ciutadà/ciutadana a la

zona nord del districte
• Proposar l’establiment d’una finestra única de l’administració

(Ajuntament i Generalitat)

D. Impulsar els mitjans de comunicació local: ràdio, premsa i televisió

• Avançar en la consolidació i suport dels mitjans de comunicació local
• Potenciar el consell rector de Radio Gràcia com a òrgan de definició

permanent del model i seguiment de l’emissora
• Dissenyar nous programes de ràdio per nous col.lectius i temàtiques,

amb participació de les entitats
• Realitzar una campanya de promoció de Radio Gràcia



E.Implantar campanyes per afavorir la convivència i el civisme a la
comunitat

• Desenvolupar el Pla per la promoció del civisme, per fomentar la
preservació de l’espai públic i la millora de la convivència

• Impulsar el Fòrum del Silenci com a espai de debat i recerca d’accions
per millorar la convivència.

• Establir un “Pacte per a una Gràcia Neta”
• Crear sinèrgies i complicitats amb les diferents associacions de

comerciants per millorar l’entorn i potenciar la seva participació en la vida
social, cultural i cívica

• Engegar campanyes cíviques sobre temes diversos: atenció a col.lectius
desfavorits, mediambient, relacions veïnals

• Reforçar l’autoritat administrativa especialment en tots aquells temes que
afecten directament a la convivència

• Planificar la neteja integral de façanes i mobiliari urbà que compti amb la
coordinació dels equips responsables i la complicitat veïnal en el seu
manteniment. Estudi de la possibilitat d’aplicar mesures correctives

F.Facilitar la participació a través de la millora de la informació

• Impulsar i redissenyar la pàg. web del Districte: inclou un nou espai per
informar als ciutadans i ciutadanes de les activitats, obres i millores i
informar de les convocatòries i acords dels plenaris i altres consells de
participació.

• Editar i difondre un calendari anyal dels esdeveniments públics fixes del
Districte (en tots els àmbits)

• Elaborar una agenda dietari que reculli els principals esdeveniments
anuals que tenen cita a Gràcia

• Produir les guies temàtiques d’infància, gent gran, salut, promoció
comercial, funcionament i organització del Districte

• Impulsar la difusió de la tecnologia  wifi (connexió inhalàmbrica ) i la
formació en programari lliure
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