
 
 

 

CONSELL DE BARRI DE  LA VILA DE GRÀCIA   - RESUM DELS PUNTS DE 

L'ORDRE DEL DIA 

Data:  25 de març de 2021  hora:  18.30 h   Lloc: Telemàtica 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana:  30 persones  

Ordre del Dia 

1. Benvinguda i informe Regidor 
2. Projecte de reforma del Mercat de l’Abaceria 
3. Informació sobre l'MPGM per a la millora urbanística i ambiental dels barris de 

Gràcia 
4. Torn obert de paraules 

 
Desenvolupament de la sessió 

El Regidor Eloi Badia presenta als consellers 
 

 Jordi Farriol, Conseller del barri de la Vila de Gràcia 

 Jordi Bea (Ciutadans) 

 Jordi Daura (BxCanvi) 

 Mercè Saltor (PSC) 

 Guillem Roma (ERC) 

 Carme Lleó (JxCAT) 
 
Presencialment també ens acompanyen 

 Oriol Hosta (vicepresident del Consell de Barri) 

 Pilar Miràs (gerent del Districte) 

 Judith Calabria (consellera tècnica) 

 Jordi Raboso (director d’espai públic) 

 I telemàticament Montserrat Casamitjana (vicepresidenta també del Consell de 

Barri) 

 

L’Oriol Hosta (vicepresident) dona la benvinguda al Consell de Barri. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

1. Informe del Regidor 
 
 

Dades COVID-19 (Dades totals des del 26 de febrer de 2020 i fins el 25 de març de 2021 

 
Casos COVID-19 confirmats 

Vila de Gràcia                             Districte de Gràcia Ciutat de Barcelona 

2909 7008 113160 

 

Temes a destacar des de l’anterior Consell de Barri: 

 A partir del 6 d’abril es posaran en funcionament els espais de vacunació al MERCAT 

DE PROVISIONAL DE L'ABACERIA i SANT JOSEP DE LA MUNTANYA a GRÀCIA. 

 Es van posar en funcionament dos espais per cuidar la nostra salut mental: Centre 

de Salut Mental i Addiccions al barri de Gràcia i Nou Servei d’Orientació psicològica 

per a joves i adolescents i  assessorament a professionals (aquest últim a la Sedeta). 

A més a finals d’abril constituirem la taula de Salut Mental del Districte 

 La Residència Erasmus es reconverteix parcialment en un espai per a 90 persones 

sense llar. 

 Millora dels Entorns Escolars s’han dut a terme diferents accions per garantir la 

seguretat a les escoles i els seus entorns en el marc de la pandèmia: El projecte 

‘Ampliem espais educatius’ té com a objectiu que tots els centres que ho necessiten 

disposin d’espais addicionals per poder fer les classes o les hores de pati amb les 

condicions i mesures de seguretat  

 Pressupostos participatius. El pressupost de Gràcia és 2.400.000€.  Es van presentar 

un total de 153 projectes, del quals s’han acceptat 58 i rebutjat 95.  Els 20 projectes 

amb més suports de cada districte passaran a la fase de concreció que serà a finals 

d’abril. La fase final de votació està prevista pel mes de juny 

 L’acord pressupostari d’esquerres que es va fer a finals de gener, permetrà un fons 

d’inversió de 30 milions d’euros destinat a projectes de proximitat a tots els 

districtes de la ciutat. A Gràcia l’acord és de 2.6M€. 

 Durant aquest any 2021 es desenvoluparan molts projectes a Gràcia, a tots els 

barris. A la Vila de Gràcia podem destacar: 

 Reforma plaça del Poble Romaní 

 Renovació dels jocs infantils de  Joanic 

 Millora de l’enllumenat de la Pista Esportiva Josep Comelles 

 Reforma del Mercat de l’Abaceria 



 
 

 Nou espai verd públic a l’Alzina 

 Desplegament del Pla de motos 

 Re urbanització del carrer La Granja 

 L’Ateneu de Fabricació de Gràcia fa 1 any. 

 

2. Projecte de reforma del Mercat de l’Abaceria 
 
El Pere Sirvent director de projectes de Barcelona Mercats presenta a l’equip 
d’arquitectes del projecte guanyador de la reforma del Mercat de l’Abaceria. A 
continuació el Toni Casamor i el David Baena presenten el projecte. 
 

3. Informació sobre l'MPGM per a la millora urbanística i ambiental dels barris 
de Gràcia 

El conseller Jordi Farriol presenta informació actualitzada sobre el MPGM. 
 

4. Torn obert de paraules 
 
Projecte de reforma del Mercat de l’Abaceria 
 
1) Cristina (plataforma Afectats Abaceria) pregunta en relació a l’impacte 

ambiental, despesa d’aigua i augment del trànsit rodat derivat del nou 
mercat. També pregunta si es preveu la integració del veïnat als òrgans de 
decisió del mercat. 

2) Beth Maluquer (Gràcia on vas?) Intervé en relació a l’autoservei cooperatiu 
i el lloc que ocuparà, així com també el supermercat. També intervé en 
relació al parking. 

3) Arnau Garcia (Coordinadora de Colles de Cultura) presenta proposta de 
imatgeria festiva al recinte del Mercat de l’Abaceria 

4) Marisa intervé en relació al clavegueram a l’entorn del Mercat de l’Abaceria 
 
Informació sobre l'MPGM per a la millora urbanística i ambiental dels barris 

de Gràcia 

 

1) Michaela intervé en relació  a les amplades reals dels carrers per determinar 

l'alçada dels edificis nous. Vol saber quina funció pot tenir un altell dins d'un 

edifici i si l'altell pot ser una planta d'un dúplex. 

2) Glòria Bonet intervé en relació al article 9 del MPGM (edificis plurifamiliars). 

També pregunta quina és la superfície mínima de l’habitatge.  

3) Toni Manyané (Comissió de Festes del carrer Llibertat) intervé en relació a 

la preservació de les capelles de Sant Roc. 

4) Arnau Serra intervé en relació a les propostes de millora de la Travessera de 

Dalt 

5) José Luis Pérez Capellades intervé en relació a les obres per connectar el 

passatge Frigola i el carrer Granja 



 
 

 

 

Altres temes 
 
Marisa intervé en relació al control de les plagues de paneroles i a la freqüència 
en que es fa el tractament per al seu control. 

 
Xavier Sala pregunta en referència a l’estat d’higiene i salubritat del carrer 

Martínez de la Rosa 

Sense més intervencions, el regidor l’Eloi Badia dona per finalitzada la sessió. 

 

 

 

 


