PATRIMONI
DE GRÀCIA
Procés Participatiu
Reunió amb entitats del territori – 25 de març de 2019
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Antecedents i marc de treball
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Antecedents


Progressiva desaparició del teixit tradicional i un
canvi important de la imatge de ciutat jardí
originària. En aquest context s’emmarquen diferents
casos recents:
•
enderrocament de l’edifici del C/Balcells 24,
•
integració de les façanes preexistents als
projectes definitius dels carrers Camprodon 23,
C/Sant Pere Màrtir 5, Verdi 305,
•
previsió d’enderrocament de les casetes dels
números 15 i 17 del carrer Encarnació



Organització de plataformes veïnals
conservació del patrimoni de l'entorn



desembre 2018. Suspensió de llicències d’obra nova i
gran rehabilitació, i els comunicats d’enderroc de
construccions

per

la
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MARC DE TREBALL
Fase 1. Elaboració de la revisió del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric
(PEPPAH) de la Vila de Gràcia

Fase 2. Revisar, si s’escau, el planejament vigent a
l’àmbit de treball
Els objectius d’aquest marc de treball són:

— Actualitzar la protecció patrimonial dels barris de
la Vila de Gràcia
— Analitzar la situació urbanística dels àmbits.
— Garantir el manteniment dels valors del teixit antic
(valors de conjunts, de paisatge urbà, o valors
tipològics i d’ús), i
— Definir unes estratègies d’intervenció que
preservin el patrimoni construït característic
d’aquests barris i alhora fomentin i estimulin la
rehabilitació i el manteniment, en front de la
substitució.
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MARC DE TREBALL.
Fase 1. Elaboració de la revisió del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric (PEPPAH) de
la Vila de Gràcia
EQUIPS DE TREBALL
•

Equips de treball: 3 equips de revisió del catàleg de Protecció de Patrimoni dels barris. (Posar àmbits
potser en un altra diapositiva)
o

Àmbit 1 . Illes situades al sud del Torrent de l’Olla i Travessera corresponent al barri de la Vila de
Gràcia i illes de Camp d’en Grassot.
 Equip ÀqabaBcn_ Montserrat Villaverde.

o

Àmbit 2. Illes situades al nord del Torrent de l’Olla i Travessera situades als barris de Vila de
Gràcia i d’El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova.
 Equip Veclus_ Francesc Caballé.

o

Àmbit 3. Illes per sobre de Travessera de Dalt corresponents als barris de la Salut i Vallcarca i
els Penitents.
 Equip Matters_Gemma Serch.

•

1 Equip de treball per a l’avaluació de la vegetació i l’arbrat per a tot l’àmbit
 Equip Barcelona Regional_Marc Montlleó

•

1 Equip de coordinació dels equips i assistència tècnica.
 Equip Gabinet del Color_Joan Casadevall

MARC DE TREBALL.
Fase 1. Elaboració de la revisió del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric (PEPPAH) de
la Vila de Gràcia
ÀMBITS DE TREBALL

Àmbit 1 . Illes situades al sud del Torrent de
l’Olla i Travessera corresponent al barri de la Vila
de Gràcia i illes de Camp d’en Grassot

3
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Àmbit 2. Illes situades al nord del Torrent de
l’Olla i Travessera situades als barris de Vila de
Gràcia i d’El Camp d’en Grassot i Gràcia Nova

Àmbit 3. Illes per sobre de Travessera de Dalt
corresponents als barris de la Salut i Vallcarca i
els Penitents

Àmbit general 4. Estudis de vegetació i arbrat

1
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Àmbit general de coordinació 5
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MARC DE TREBALL.
Fase 1. Elaboració de la revisió del Pla Especial de Protecció
del Patrimoni Arquitectònic Històric (PEPPAH) de la Vila de
Gràcia
METODOLOGIA
1.- Inici del procés participatiu
2.- Treball de camp per parts dels diferents equips
3.- Fites del lloc i la memòria
4.- Recerca documental i d’arxius
5.- Posta en comú
6.- Propostes de protecció integral: Construït, Vegetal, Aigua.
7.- Debat patrimonial i urbanístic
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1.- Procés participatiu
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2.- Treball de camp per part dels diferents equips
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3.- Fites del lloc i la memòria
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MARC DE TREBALL.
Fase 1. Elaboració de la revisió del Pla Especial de
Protecció del Patrimoni Arquitectònic Històric (PEPPAH) del
Districte de Gràcia a l’àmbit de la Vila de Gràcia
DOCUMENT DE PLANEJAMENT

•

Antecedents i objectius de planejament

•

Memòria d’ordenació amb justificació dels criteris de protecció de bens immobles i de
teixits tradicionals

•

Normativa vinculada a les normes vigents de l’MPPGM per a la Protecció del Patrimoni
Històric Artístic de Barcelona

•

Fitxes normatives de protecció del patrimoni avaluades pel Departament de Patrimoni i
proposades pels equips de treball i en coordinació amb les entitats i associacions
o Revisió dels elements individuals i conjunts protegits actuals
o Proposta de nous elements individuals i conjunts a protegir

•

Plànols de localització i propostes de protecció
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MARC DE TREBALL.
Fase 2. Revisió i actualització del planejament general de
tot l’àmbit de la Vila de Gràcia
ESQUEMA DE TREBALL
•

Elaboració de la documentació necessària d’una modificació de planejament segons
s’estableix a la legislació urbanística vigent

•

Avaluació de l’estat de desenvolupament i d’execució del planejament vigent i de
l’adequació de totes les actuacions de remodelació previstes al planejament vigent
pendents de desenvolupament.

•

Elaboració de la proposta de pla a partir dels documents de criteris i diagnosi elaborats.
o

o

o
o
o

En la proposta es tindran en compte tots els documents elaborats en els treballs
patrimonials de la Fase 1. D’aquests s’incorporaran tots els elements i conjunts de
protecció proposats, s’avaluaran les propostes de conjunts urbans, teixits amb
valors patrimonials i d'interès paisatgístic.
Redacció de l’adequació normativa i de la regulació de l’edificació a les
característiques del teixit i de les tipologies edificatories de la Vila
Avaluació i propostes sobre les afectacions vigents
Previsió de les actuacions de gestió necessàries
Documentació complementària del Pla necessària
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Procés Participatiu
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PROCÉS PARTICIPATIU
Objecte i objectius

En el marc d’aquest projecte caldrà impulsar un procés participatiu del Reglament de
Participació Ciutadana, tal i com aquest preveu al seu article 37.
Els objectius d’aquest procés són:
— Comunicar i divulgar els treballs tècnics en relació a la protecció del Patrimoni de
Gràcia.
— Facilitar el contrast i el recull d’informació i propostes per complementar els
resultats de l’estudi patrimonial dels àmbits d’actuació.
— Promoure un debat ciutadà que permeti incorporar la visió del veïnat en relació a
les propostes tècniques plantejades.
— Facilitar el seguiment del procés de tramitació.
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PROCÉS PARTICIPATIU
Vinculació amb els treballs del projecte urbanístic

MARÇ
2019

ABRIL / MAIG
2019

LLIURAMENT
DIAGNOSI

INICI TREBALLS
REVISIÓ
PATRIMONIAL

JUL / AGOST
2019

SETEMBRE
2019

OCT / NOV
2019

b) CONSTITUCIÓ
CdS

SESSIÓ
GRUP DE
TREBALL

DESEMBRE
2019 /
ANY 2020

INICI
TRAMITACIÓ
REVISIÓ
CATÀLEG I

LLIURAMENT
PROPOSTA

INICI TREBALL
TÈCNIC REVISIÓ
PLANEJAMENT

TÈCNICA

a) TRAMITACIÓ
ADMINISTRATIVA
PRESENTACIÓ
PROCÉS
25 de març

JUNY
2019

SESSIONS
INFORMATIVES
I DE DEBAT

SESSIÓ
GRUP DE
TREBALL

ESPAIS DE
SEGUIMENT

c) CANALS
RECOLLIDA
INFORMACIÓ

EXPOSICIÓ
TEMPORAL

ESPAI INFORMATIU DEL PROCÉS AL DECIDIM

5
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PROCÉS PARTICIPATIU
Mapa d’actors
Del districte de Gràcia
PLATAFORMA GRÀCIA ON VAS
PLATAFORMA SALVEM L'ALZINA
OFICINA D’HABITATGE DE GRÀCIA
PLATAFORMA SALVEM L’INTERIOR D’ILLA
AV VILA DE GRÀCIA
TALLER D'HISTORIA DE GRACIA
AV DE LA SALUT- PARK GÜELL-SANLLEHY
AMICS I AMIGUES DE LA SEDETA
AV DEL PASSSEIG DE SANT JOAN
CASTELLERS DE VILA DE GRACIA
AC TRAVESSERA DE DALT
COORDINADORA DE COLLES DE CULTURA DE
AV GRÀCIA NORD I VALLCARCA
GRÀCIA (CCCG)
AV PLAÇA LESSEPS
AV DEL CAMP D'EN GRASSOT
AV PLAÇA DIAMANT
AV PLAÇA JOHN LENNON
LLUISOS DE GRACIA
FUNDACIO ORFEÓ GRACIENC
FEDERACIÓ DE COLLES DE SANT MEDIR
FUNDACIÓ PRIVADA FESTA MAJOR DE GRÀCIA
CENTRE MORAL I INSTRUCTIU DE GRÀCIA
CERCLE CATÒLIC DE GRACIA
De Ciutat o Sectorials
FAVB
COAC
AADIPA
24
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Properes fites
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TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA

- Decret d’aprovació i convocatòria del procés participatiu
- Validació de la proposta de procés en el marc del Comitè Director de Democràcia
Activa
- Obertura de l’espai específic pel procés al lloc web Decidim
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CANALS RECOLLIDA INFORMACIÓ

-Es proposa obrir canals de recollida d’informació entre les entitats i els equips
redactors.

-La finalitat és facilitar el contacte amb els equips redactors amb l’objectiu d’enriquir la
diagnosi mitjançant la transmissió de documentació o propostes relatives al patrimoni i
els elements arboris susceptibles de catalogació i conservació.
-Es plantegen dues vies per facilitar aquesta recollida:

a) recollida de fitxes de treball i altre informació addicional per via telemàtica.
b) sessió presencial de recollida i contrast de la informació aportada per les entitats amb
els equips tècnics redactors.
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CANALS RECOLLIDA INFORMACIÓ
Fitxes Fites de la memòria
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CONSTITUCIÓ I FUNCIONS COMISSIÓ DE SEGUIMENT
- Atès que es tracta d’un procés participatiu del reglament de participació, es necessari convocar
una comissió de seguiment que abordi un debat sobre com desenvolupar la participació en
relació al projecte.
- Es proposa una composició reduïda, amb 3 -5 entitats que tinguin interès en implicar-se en
aquest treball. Es proposa recollir candidats durant la sessió del 25 de març.
-Les funcions de la Comissió de Seguiment són:
a) Emetre opinió sobre els instruments i la metodologia concreta de debat proposats, suggerir les
modificacions que consideri convenients i emetre informe. A aquests efectes pot demanar opinió
a la Comissió Assessora dels processos participatius.
b) Fer el seguiment del funcionament i l’eficàcia dels instruments de debat i recomanar millores.
c) Emetre informe sobre les esmenes presentades pels participants en els instruments de debat
respecte dels resums formalitzats en les actes de les sessions.
d) Conèixer i debatre l'informe de resultats del procés i afegir-hi suggeriments o millores.
e) Les altres que es deriven del Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de
Barcelona i les que se li encomanin amb el decret d’aprovació del procés o posteriorment.
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Torn obert
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Gràcies per la vostra col·laboració!
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