CONSELL DE BARRI CAMP D'EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA - RESUM DELS
PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA
Data: 12 maig Hora: 18 Lloc: Sessió virtual des de la Sala de Plens del Districte de
Gràcia
Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana: 26 persones
Ordre del dia
1.
2.
3.
4.

Informe del Regidor.
Informació sobre els pressupostos participatius.
Informació sobre el Servei d'Orientació Psicològica per a Adolescents i Joves.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
El Regidor presenta els membres que formen del Consell de Barri:







Miquel Colomé (ERC)
Berta Carnicer (JxCAT)
Alberto Lacasta (PSC)
Jordi Bea (Ciutadans)
Yusef Quadura, Conseller del barri de Camp d’en Grassot – Gràcia Nova
Luis Lumbreras (vicepresident del Consell de Barri)

Presencialment també ens acompanyen





Pilar Miràs (gerent del Districte)
Jordi Raboso (director d’espai públic)
Carla Garcia, tècnica de participació
I telemàticament, Joan Bares, en funcions de tècnic de barri

1. INFORME DEL REGIDOR. Eloi Badia, Regidor Districte Gràcia.

COVID-19 / ESPAIS 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.
A Barcelona s’han vacunat 495.721 persones, un 29,9 % de la població. En aquests
moments 245.580 persones tenen la pauta completa.

PROGRAMA PROTEGIM LES ESCOLES
El programa el vam arrencar el 2020 amb l’escola Sagrada Família-Sardenya i l’Escola
Univers, i per aquest 2021 actuarem a més escoles de Gràcia, incloent el Centre
Educatiu Sant Josep Teresianes.
Aquestes actuacions tenen com a objectiu principal:
- Pacificació del trànsit en l'entorn escolar.
- Millorar les condicions de l'entorn escolar com a lloc d'estada.
- Visualitzar i senyalitzar l'entorn escolar i incrementar la seguretat
- Reduir la contaminació en aquests entorns
Els centres del barri de Camp d’en Grassot on es començaran les actuacions l’any 2022
seran el Centre Educatiu Claret i l’Escola de La Sedeta

SUPERILLA BARCELONA/ GRASSOT
Al mes de febrer es va constituir el Grup impulsor Superilla Barcelona, en el qual hi
participen diverses entitats del Camp d’en Grassot, conjuntament amb altres entitats
dels barris de l’Eixample.
Des de les hores, s’han realitzat diverses sessions de presentació del model així com de
propostes de model d’urbanització, i ben aviat es farà una sessió de retorn a les
entitats participants.
L’últim trimestre d’aquest any, es constituirà un grup impulsor del barri de Camp d’en
Grassot, amb un conjunt més gran d’entitats.

PI I MARGALL
Respecte la transformació del c. Pi i Margall, el projecte està en aquests moments en
redacció, amb la previsió que estigui acabat abans de l’estiu, de manera que la
configuració del nou carrer com a corredor verd s’explicaria al proper consell de barri.
La licitació del projecte es realitzaria l’any vinent.

REURBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CATERINA ALBERT I CARRER BALLCELLS
S’ha aprovat la redacció del projecte per aquest any 2021 en el marc de la inversió
extra de 2,6 milions en actuacions a Gràcia. A principis de juny està prevista la
realització d’una primera sessió participativa.

REURBANITZACIÓ DEL CARRER DE BALCELLS
També en el marc de la inversió extra de 2,6 milions en actuacions a Gràcia, s’ha
aprovat la redacció del projecte de reurbanització del carrer Balcells i del passatge
Camil Oliveres.

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. També 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.

25A EDICIÓ DELS PREMIS VILA DE GRÀCIA
Suspesos el passat mes d'abril de 2020 van tenir lloc el 23 de març, reconeixent la
tasca del Centre Moral i de l'exdirector de Serveis a les Persones del Districte, Josep
Maria Raya, en les categories principals de premi d'honor col·lectiu i individual, com a
guardons més destacats. Altres guardons han estat per l'Àlex Vidal, del Club de lectura
de gènere fantàstic i ciència-ficció, per l’ACIDH i ATRA que gestionen el terrat verd a
l'Espai Jove La Fontana, per les AFA’s per la incorporació dels valors d'igualtat i
perspectiva de gènere a les escoles, per Mujeres Migrantes Diversas pel projecte
d'aprenentatge de català, per a l'Associació de Comerciants Coll Amunt, per a Sonsoles
Santís per la Revolta de les quintes de 1870 i per a Gracienques de Ràdio Gràcia.

CONSTITUCIÓ DE LA TAULA DE SALUT MENTAL DE 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 i realitzar-ne accions
específiques.
Hi van assistir més de 30 persones de diferents recursos, serveis i entitats que
treballen en l’àmbit de la salut mental.
CE EUROPA
L'Europa ja és equip de segona divisió. El conjunt va ascendir a la nova categoria del
futbol espanyol després de la victòria contra el Cerdanyola el passat 25 d’abril.
Celebrem i felicitem l’ascens de categoria de l’equip.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS (Carla García, tècnica de
Participació)
Es presenta el projecte mitjançant Power Point.
L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la
ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 30 milions per a la
realització de projectes d’inversió als 10 districtes. L’import total del pressupost
participatiu al Districte de Gràcies és de 2,4 milions d’euros.

Projectes de Camp d'en Grassot i Gràcia Nova
Millorem els patis de l’Escola Pau Casals i obrim-los al barri
Reformem el pati de l’Escola La Sedeta
Renovem el mobiliari i ampliem els jocs infantils a passeig de Sant Joan
Preservem el Passatge de Camil Oliveras i modernitzem el carrer Balcells

L'Independent de Gràcia pregunta sobre quin projecte ha saltat i per quina raó ja que en
principi n’hi havia 20 i ara són 19 els projectes.

Carla Garcia respon que el projecte Pacificació dels carrers de Gràcia, en la fase de
concrecció dels projectes, el promotors han decidit no seguir endavant.

3. INFORMACIÓ SOBRE EL SERVEI D'ORIENTACIÓ PSICOLÒGICA PER A ADOLESCENTS
I JOVES . (Cristina Hernández, Infermera del Konsulta'm Gràcia)

L’espai “Konsulta’m” és un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves per
detectar i atendre de forma preventiva el patiment psicològic i els problemes de salut
mental del jovent.
L’espai també ofereix assessorament als professionals que treballen amb grups
d’adolescents o de joves que necessiten assessorament sobre casos o situacions
concretes que es poden trobar durant l’exercici de la seva tasca professional diària.
El servei neix amb la finalitat d’accedir als adolescents i joves abans que el malestar
psicològic s’agreugi o es converteixi en un problema de salut mental. D’altra banda, es
pretén potenciar un tipus de servei que s’adeqüi més als hàbits i a les dinàmiques i
pràctiques dels adolescents i joves per poder atendre’ls millor.
El servei obre el dijous tarda al Centre Cívic de La Sedeta i atén els adolescents i joves,
d’entre 12 i 22 anys, que necessiten una resposta especialitzada, àgil i immediata. S’hi
pot accedir sense derivació ni cita prèvia. El servei està tenint molt d’èxit i encaixa molt
bé en el districte
Miquel Colomé (ERC), pregunta si es tenen dades més concretes d’assistència i quina
difusió s’està fent del Servei.
Cristina Hernández respon i comenta que dades de moment no es disposen però que
són quatre les visites de mitjana per tarda. Sobre la difusió del servei s’ha contactat
amb els CAP’s, l’Espai Jove Fontana, taules de salut comunitària i es continua fent ja
què disposen d’unes hores setmanals per fer aquesta tasca.

4. TORN OBERT DE PARAULES (modera el Sr. Luis Lumbreras)

Les següents persones demanen torn d’intervenció o fan arribar la seva pregunta
anticipadament:
Julià Mur:
-

Sobre la petició feta per AGAF en nom de la Comunitat de Propietaris del carrer
Providència 180 el tema del Exp. RP 180008.

Marc Vilà:
-

Per què es va decidir no fer finalment el carrer Pi i Margall completament
pacificat sense pas de l'autobús.
Sobre el Bon Preu del carrer Pi i Margal i l’impacte de la seva maquinària
climàtica.

Raül Buira:
-

De l’AMPA Escola Claret sobre quines actuacions i terminis estan previstes per
pacificar el carrer Pare Claret en general i al voltant de les escoles en particular

Paco González:
-

Exposa que a partir del 17 de maig obren el local Can Mariner, entre Còrsega i
Rosselló, per ensenyar als veïns i veïnes. Constarà de dos espais, un espai
familiar i un altre per gent gran. A partir d’ara, una entitat del barri treballant
pel barri.

Barcelona, 21 de maig de 2021

