
 
 

 

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

L'ORDRE DEL DIA 

Data:  17 de desembre de 20 19  hora:  18.30 h   Lloc: seu del districte de Gràcia 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana:  40 persones  

Ordre del Dia 

 

1) Informe del Regidor  

2) Renovació càrrecs Vicepresidència del Consell de Barri Vila de Gràcia i 

dels membres de la comissió de seguiment del Consell de Barri. 

3) Torn obert de paraules  

 

Desenvolupament de la sessió 

El regidor presenta als nous consellers i conselleres: 

 Jordi Farriol Fonoll (BComú) 

 Xavier Farrés Torracabota (JxCat) 

 Guillem Roma Batlle (ERC) 

 Mercè Saltor (PSC) 

 Jordi Daura Molins (BxCanvi) 

 Jordi Bea Costa (C`s) 

També informa que tenim una nova gerent del Districte, la Pilar Miràs, en la taula. 

1. INFORME DEL  REGIDOR 

ACTUACIONS REALITZADES   

 

FESTA MAJOR DE GRÀCIA – 202 edicions 

La Festa Major de Gràcia es va celebrar entre el 15 i 21 d’agost, amb 24 espais 

guarnits, entre carrers i places.  

 

Reconeixement a la FESTA: 

- Nº de persones que treballen els guarnits durant tot l’any: 525 

- Nº de persones la setmana abans de Festa Major: 1.575 

- Hores de treball durant l’any: 11.059h 

- Kg de material elaborat pels guarnits: 15.230 Kg 



 
 

 

RECUPERACIÓ DEL TORNEIG DE BÀSQUET VILA DE GRÀCIA, 18 de setembre 

El torneig Vila de Gràcia, recuperat després d'11 anys, ha estat un èxit, organitzat per 
la Plataforma de Bàsquet Gràcia. 
 
La Plataforma va néixer el març de l’any passat com a iniciativa dels clubs Bàsquet 
Claret, Bàsquet Lluïsos de Gràcia, Club Bàsquet Coll, Club Bàsquet Pedagògium i 
Vedruna Gràcia Bàsquet, amb l’objectiu de posar de manifest les necessitats comunes 
a tots els equips per poder donar respostes conjuntes.  
 

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE L'ENDERROC DE L'ABACERIA, 13 de novembre 

La sessió informativa sobre la retirada del fibrociment de la coberta del Mercat de 
l'Abaceria va tenir  lloc el 13 de novembre.  
 
Calendari: 

- Després de Reis, inici muntatge de la bastida 
- Està previst començar a principis de febrer la primera bombolla de Travessera 

de Gràcia, després Puigmartí i en últim lloc la nau central. En total uns 4 mesos. 
- Després 2 mesos d’enderroc de l’estructura i paviment.  

 
L’empresa farà medicions ambientals tant òptiques com digitals durant tot el procés 
fins el desmuntatge de les bombolles per aïllar la retirada de l’amiant. 
 

PREMI HORT AL TERRAT 

El projecte municipal ‘L’hort al terrat’ ha estat seleccionat com a bona pràctica a 

l’European Public Sector Award i ha guanyat @EPSAwards 2019 entre més de 160 

propostes.  

 

SESSIÓ INFORMATIVA SOBRE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS, 25 de novembre 

La Biblioteca Jaume Fuster va acollir la sessió el passat 25 de novembre la sessió 
informativa adreçada al veïnat sobre la Zona de Baixes Emissions.  
 
CELEBRACIÓ DEL 25N 

Amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la violència vers les dones a 

Gràcia es van fer diferents tallers i conferències.  

L’acte central es va fer el 15 de novembre a la pl. Virreina, on es va retre homenatge al 

20è aniversari del feminicidi de M. Àngeles Chivan, veïna de Gràcia i que amb 21 anys 

va ser assassinada després de resistir-se a un intent de violació.  

 

Han passat 20 anys i encara estem fent front a les mateixes amenaces. Però encara 

tenim molt per recórrer. 

 

 



 
 

MEDALLES D’HONOR, 26 de novembre 

L’Ajuntament de Barcelona, a proposta del Consell Plenari de Gràcia, va atorgar les 

medalles d’honor a: 

- Moncho (a títol pòstum), en reconeixement a la seva carrera artística.  

I també al Centre Moral i Instructiu de Gràcia, pels 150 anys d’història com a institució 

de referència, foment de l’associacionisme i treball en la formació, la cultura i el lleure 

de la Vila de Gràcia. 

ENCESA DE LLUMS NADAL, 28 de novembre 

El 28 de novembre va tenir lloc la tradicional encesa de llums de Nadal.  

L’actriu gracienca Patrícia Bargalló va realitzar el primer pregó de nadal!  

Per celebrar-ho, es va fer una repicada de batucades i un brindis als entorns del Mercat 

de l’Abaceria. 

 

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT, 3 de desembre 

El Dia internacional de les persones amb discapacitat, i les entitats de Gràcia ho van 

celebrar amb diferents tallers dirigits a les escoles i la lectura d’un manifest sobre la 

inclusió en l’art. 

 

ACTUACIONS PREVISTES  

Nadal a Gràcia  

- Trenets de nadal 

o Gran de Gràcia, del 13 de desembre fins el 5 de gener 

 

- Cercavila inaugural de les activitats nadalenques + activitats per a infants a la 

Plaça de la Vila, 21 de desembre de 16h – 20:30h 

 

- 4 edició del Nadalactic, Joc i de la Creativitat, 27 al 31 de desembre 

Plaça del Sol, amb un munt de propostes de jocs i activitats  per a infants i joves  

 

- Home dels nassos, 31 de desembre 

Cercavila pels carrers de la Vila, amb la participació del Capgròs de Francesc 

Derch i Alió, i els músics de les Colles de Cultura de Gràcia. De 10h a 14h 

 

- Carteres Reials de Gràcia,  4 de gener 

Comença la cavalcada a Jardinets les 18h. Arribada a pl. la Vila 19.30h 

 

En relació al comerç de proximitat aquestes festes 

- Festa del comerç al carrer de Nadal, 14 de desembre 

 



 
 

- Fira de Nadal Botigues Abaceria Gràcia, 23 de desembre al 5 de gener  

Fira de productes artesans i de proximitat amb artesanes i creadores de Gràcia i 

la cooperativa social Diomcoop. En el marc de donar suport al comerç de 

proximitat i a la zona més afectada per les obres d’enderroc del mercat 

 

- Travessera de Gràcia, Pacificada (entre Gran de Gràcia i Torrent de l'Olla) 

Per impulsar el comerç de proximitat i aconseguir una millora en el tema de 

soroll i qualitat de l’aire. Dies 23, 24 de desembre i el 5 de gener  

 

Protecció patrimonial i del teixit històric de Gràcia 

 
ANTECEDENTS 
 

- El Pla General Metropolità vigent, aprovat el 1976, va tractar el nucli 
històric de Gràcia sense cap previsió de protecció específica. 

- El 87 s’aprova el PEMPRI de Gràcia. Les darreres actualitzacions del catàleg 

daten de l’any 2000 i que va ser revisat el 2015 a nivell de ciutat. Clarament 

insuficients.  

 
- En el passat mandat vam detectar una vulneració constant del patrimoni de 

Gràcia per l’amenaça especulativa + la no protecció del verd. Exemple: 
casetes d’Encarnació, o les finques del C/ Repartidor o Alegre de Dalt que es 
van enderrocar al no estar protegides, entre d’altres. 

 

- El desembre de 2018 es va decretar la suspensió de llicències de nova 
construcció i gran rehabilitació i de plans urbanístics a Gràcia 

- La suspensió tenia com a objectiu l’elaboració d’un pla especial de 
preservació urbanística i protecció del patrimoni per tal de conservar-ne la 
singularitat i el teixit tradicional.  
 

- Durant aquest temps s’ha fet un procés tècnic de revisió del catàleg amb 5 
equips, un específic sobre verd/arbrat. 

 

- També s’ha fet un procés participatiu que va tancar fa dos mesos. En aquest 
es van rebre 109 propostes de racons, detalls i elements singulars que 
constitueixen el caràcter i la memòria de Gràcia. 
 

- Dijous passat, dia 12 de desembre, la Comissió de Govern va aprovar 
inicialment el pla especial revisió del catàleg patrimonial de Gràcia. 

 

- En paral·lel s’està treballant en la Modificació del Pla general metropolità 
(MPGM) en aquest mateix àmbit, que dotarà d’una major protecció.  

 



 
 

- Per assegurar l’efectivitat del planejament que està en estudi i que no es 
produeixin actuacions contràries als objectius marcats, la CEUM d’aquest 
dimarts va aprovar una suspensió per un any de llicències en tot l'àmbit en 
què es desenvolupen tant el catàleg com la futura MPGM. 

 
A DESTACAR  

 

 Des de la perspectiva de ciutat primera revisió del catàleg. Nova visió de 
l’àmbit patrimonial. Nova forma de fer urbanisme social: tenint en 
compte la memòria, teixit social, la simbologia, el teixit, el verd, la 
identitat.  
 

 Tots dos plans abasten una superfície de 218 hectàrees dins del districte 
de Gràcia, que inclouen 5.188 parcel·les. 

 

 Del procés participatiu s’han acceptat tècnicament 100 (de les 109) de 
les propostes rebudes mitjançant el procés participatiu.  

 

 El Pla Especial de Revisió del catàleg: 
 

o Dupliquem les finques protegides, de 564 a 1.021. Categoria C. 
Exemple Verdi de dalt.  

 S’afegeixen 25 nous elements o finques individuals amb 
els seus nivells de protecció corresponents,  

 Entren al catàleg 10 nous conjunts, entre els quals hi ha 
el de les casetes del carrer de l’Encarnació o el C/ Larrard 
o de Mare de Déu del Coll. 
 

o Creem un conjunt patrimonial de la Vila de Gràcia. Concentra la 
major part de teixit històric del nucli antic de Gràcia, amb 390 
edificacions. 
 

 Des de l’Ajuntament tindrem més eines. Definim criteris d’intervenció 
per a la seva preservació. 

o Caldrà mantenir les façanes, la volumetria i elements comuns 
característics.  

o En grans rehabilitacions, s’haurà de restaurar elements de la 
façana per corregir possibles alteracions de l’original.  

o També caldrà aportar documentació històrica de la construcció 
de l’edifici, i s’hauran de mantenir i preservar els patis i jardins. 

o Una part d’innovació, tot allò que no està protegit requerirà una 
llicència nova d’obra abans de produir-se un enderroc total o 
parcial. 

 
 
 



 
 

PRESERVACIÓ DEL VERD 
 

 El verd urbà privat s’incorporarà com un element a protegir. Important 
de cara a la trama de Gràcia amb molt poc espai verd. 
 

 De les aproximadament 50 visites fetes a parcel·les particulars, s’han 
detectat 12 unitats destacables per les seves característiques, i 6 
d’aquestes seran elevades a la comissió corresponent per ser avaluades.  

 

 La seva classificació es detallarà en la diagnosi d’arbrat i espais lliures de 
la futura proposta d’MPGM 

 
CALENDARI 
 

 Sobre el catàleg ara entrem en fase d’exposició pública prèvia a 
l’aprovació definitiva al Consell Plenari de ciutat.  
 Tenim encara marge de millora fase d’al·legacions.  

 

 Per l’MPGM es preveu adjudicar el concurs a principis de 2020 i que el 
document estigui llest a finals d’any per poder iniciar-ne la tramitació. 

 

2. RENOVACIÓ CÀRRECS VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE BARRI I DELS 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Membres de la comissió de seguiment del Consell de Barri de la Vila de Gràcia: 

Surten elegides les següents entitats representades per les següents persones: 

 ACIDH (Associació Catalana per la Integració i el Desenvolupament 

Humà): Representada pel Sr. Eduard Ballester, amb els següents vots: 

20 a favor i 1 abstenció 

 

 Lluïsos de Gràcia: Representada pel Sr. Rafel Giménez, president de 

l’entitat, amb els següents vots: 

22 a favor i 1 abstenció 

 

 Associació de Veïns i Amics del carrer Fraternitat i del carrer Josep 

Torres: Representada pel Sr. Josep Soteras, amb el següents vots: 

20 a favor i 1 abstenció 

 

 El Sr. Antoni Casanovas és un veí de l’entorn de la Plaça Revolució que 

es presenta com a membre de la comissió de seguiment a títol 

individual, amb els següents vots: 



 
 

21 a favor i 2 abstencions 

Vicepresidència de la comissió de seguiment del Consell de Barri de la Vila de Gràcia: 

Surten elegides dues Vicepresidències  

 Gràcia amb Sàhara: Representada per la Sra. Montserrat Casamitjana, 

amb els següents vots: 

19 a favor, 1 en contra i 7 abstencions 

 

 Oriol Hosta, antic president dels Lluïsos de Gràcia, però que es presenta 

a títol individual, amb els següents vots: 

21 a favor, 6 abstencions i 1 en contra. 

 

3. TORN OBERT DE PARAULES 

1. Pilar Fernández Montero 

2. Josep Maria Artigal Valls 

3. Antoni Casanovas 

4. Marc Torres Saura 

 

 


