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Què és el PAM? 
 
El Programa d’actuació municipal (PAM) és l’instrument de planificació de 
l’activitat municipal de cada mandat (Reglament orgànic municipal [ROM] – 
article 119 del capítol 3 de planificació municipal). 
 
La Carta municipal de Barcelona assenyala que el primer instrument del 
sistema de planificació de l’Ajuntament de Barcelona és el Programa d’actuació 
municipal (article 56 del capítol IV). El PAM comprèn els objectius i les 
polítiques que es preveu portar a terme en els quatre anys del mandat 
electoral en les diferents activitats i serveis realitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona i les seves entitats i societats mercantils dependents. 
 
El PAM té naturalesa de directriu, per la qual cosa tots els òrgans municipals 
l’han d’observar com a tal pel que fa als seus objectius i finalitats. Tanmateix, 
tant l’estructura de continguts del PAM com el seu procediment d’aprovació 
poden ser objecte de modificacions o revisions durant el mandat. 
 
 

I el PAD? 
 
Els PAD (programes d’actuació dels districtes) són els documents que elaboren 
els deu districtes de la ciutat i que contenen els objectius i les polítiques que 
cal desenvolupar en cadascun dels districtes al llarg del mandat. Els projectes 
inclosos en els PAD han d’estar alineats amb el PAM (ROM - article 122). 
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Presentació 
 
El Programa d’actuació municipal del districte de Gràcia 2020-2023 que us 
presentem en aquest document concreta el compromís de l’equip de Govern 
municipal amb la ciutadania per als propers anys partint de la base de l’Acord 
de Govern que va servir per constituir-lo. 
 
Aquest projecte de PAD recull els principals reptes (objectius) i mesures 
concretes (actuacions) que hem acordat que la ciutat necessita desplegar per 
avançar en la lluita contra l’emergència climàtica, per seguir reduint les 
desigualtats, per fer de la nostra ciutat un entorn més amable on viure i 
conviure, més saludable, més segur i resilient, de progrés econòmic i centrat 
en les persones. 
 
Volem fer que els barris de Gràcia avancin i es transformin gràcies a unes 
polítiques d’habitatge més justes i valentes, que l’educació pública i de qualitat 
i la pràctica esportiva arribin a tota la ciutadania i que les accions de memòria 
simbolitzin la nostra ferma aposta per la democràcia i les llibertats. 
 
Una ciutat, amb una Administració més propera i fàcil, que aposta per 
l’educació, la cultura i la ciència i que mira més enllà dels seus límits 
administratius per reconèixer-se com una de les aglomeracions urbanes més 
importants del sud d’Europa. 
 
Aquest projecte de PAD incorpora dos elements innovadors de caràcter 
transversal que impregnaran les polítiques en aquest mandat: enfortir la visió 
feminista en tota l’acció municipal i garantir la vinculació amb les fites i els 
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides. 
 
A partir d’aquest projecte de PAD, treballat fins ara a escala de govern i amb el 
suport dels equips tècnics municipals, s’inicia un procés participatiu obert a 
tota la ciutadania que, de ben segur, l’enriquirà, perquè Barcelona és un 
projecte col·lectiu, on tothom ha de poder expressar les seves idees i prioritats. 
 
Les actuacions i els projectes emblemàtics, siguin de petit o de gran format, 
que trobareu en aquesta proposta de PAD configuren un veritable full de ruta, 
arriscat i valent, per al període 2020-2023 i més enllà, i vertebren un model de 
ciutat en què la ciutadania i les seves activitats esdevenen el centre i la raó de 
ser de les polítiques municipals que lideren i garanteixen la Barcelona que fa 
front a les desigualtats i l’emergència climàtica. 
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Compromís amb l’Agenda 2030 
 
Davant la urgència dels grans reptes globals, l’ONU ha aprovat els 17 objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS) que considera imprescindibles per 
preservar el planeta i fer possible una vida digna per a tothom. Junts 
configuren l’anomenada Agenda 2030, que apunta cap a un futur més inclusiu, 
pròsper, just i sostenible. Els ODS ofereixen una visió global dels problemes, un 
marc per arribar a grans acords sobre les solucions i una perspectiva temporal 
llarga, que permet plantejar i executar projectes realment transformadors. 
 
És per tot això que, tal com expressa l’acord de govern de 10 de juliol de 2019, 
el Govern municipal ha assumit l’Agenda 2030 com a marc d’acció, considerant 
quatre grans objectius:  
 

• El compromís polític, per abordar els reptes —com el treball, 
l’habitatge, l’energia o la mobilitat— que Barcelona ha de resoldre per 
seguir generant oportunitats, cohesió i benestar, en harmonia amb 
l’entorn i sense comprometre el futur. 

• La implicació social, en tots els àmbits (empresa, cultura, escola, 
esport, districtes, barris, etc.), per fer dels ODS l’agenda de Barcelona. 

• La modernització de la gestió i dels serveis municipals, reflectida també 
en l’avaluació del compliment dels ODS. 

• El lideratge i la projecció internacional: Barcelona impulsa, amb altres 
ciutats, els canvis que el món necessita.   

 
El compromís es posa a prova ara, en el disseny del Programa d’actuació 
municipal 2020-2023. És necessari que els objectius, les actuacions i els 
projectes d’aquest PAM, coherents amb els ODS, impulsin Barcelona cap a: 
 

• una ciutat que fa front a l’emergència climàtica i amb emissions zero; 
• una ciutat que fa front a les desigualtats i amb pobresa zero; 
• una ciutat amb un progrés econòmic dinàmica i sostenible; 
• una ciutat més habitable, segura i amb un urbanisme en 

transformació; 
• una ciutat que aposta pels aprenentatges, la creativitat i els vincles, i 
• una ciutat amb polítiques públiques innovadores i amb visió 

metropolitana. 
 
Els ODS plantegen una perspectiva temporal llarga, que engloba tres mandats 
municipals fins a la seva consecució, la qual dona el marge necessari per 
plantejar, decidir i portar a terme projectes realment transformadors. 
 
L’Agenda 2030 posa també l’èmfasi en la governança democràtica i la qualitat 
institucional, un incentiu i una eina per a la millora continuada dels serveis 
municipals, la planificació estratègica, les polítiques integrals, la innovació, la 
participació ciutadana i la concertació amb els actors socials. Sense oblidar el 
compromís amb el municipalisme, busca dotar els ajuntaments dels recursos 
necessaris per poder tirar endavant els seus projectes.  
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Compromís amb la igualtat de 
gènere 
 
Aconseguir una Barcelona sense desigualtats ni discriminacions de gènere és 
una de les grans fites d’aquest mandat. Per això, aquest PAM neix amb la 
voluntat d’avançar la ciutat en tots els àmbits que aborda i de fer-ho 
incorporant la mirada feminista en tota l’acció municipal.  
 
En aquest sentit, al PAM 2020-2023 incorpora dues línies estratègiques 
dedicades en exclusivitat al foment de l’equitat de gènere a la ciutat —1.5 
Feminismes— i en el marc de l’Administració i el bon govern —6.2 
Transversalitat de gènere i polítiques del temps—. I, a la vegada, s’han inclòs 
objectius de gènere en tots els àmbits d’actuació del PAM, amb la qual cosa es 
multipliquen els beneficis per a tota la ciutadania. La inclusió de la perspectiva 
de gènere al PAM, de manera plenament transversal és, doncs, una mostra del 
ferm compromís de l’Ajuntament amb la plena igualtat entre dones i homes a 
la nostra ciutat. 
 
El PAM 2020-2023 s’ha formulat tenint present si l’acció concreta incorpora les 
necessitats de les dones en la seva definició i si la seva implementació 
contribuirà a l’eliminació de les desigualtats i les discriminacions de gènere.  
D’aquesta manera es garanteix que el disseny de totes les actuacions del PAM 
es faci des d’una perspectiva de gènere.  
 
La incorporació de la perspectiva de gènere també es tindrà en compte en el 
procés participatiu d’elaboració del PAM, per la qual cosa es desplegaran a les 
diferents sessions programades els mitjans de suport necessaris per facilitar la 
presència efectiva de les dones així com la de les persones cuidadores: provisió 
de serveis gratuïts de cura d’infants, programació d’activitats en franges 
horàries que facilitin la conciliació corresponsable, comunicació inclusiva, etc.  
 
En el mapa d’agents cridats a participar s’han integrat les entitats de dones o 
altres associacions i grups que representen l’àmplia diversitat que configuren 
les dones i col·lectius amb interessos de gènere. I es té especial cura per 
fomentar la participació de persones que tenen un accés més limitat a la 
participació ciutadana: dones migrades i grans, dones joves i cuidadores.  
 
Tot plegat ha de permetre dotar la ciutat d’un PAM veritablement feminista 
que vetlli pels drets i les oportunitats de totes les persones de Barcelona.  
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Estat de la ciutat i del districte 
En síntesi 
 
Barcelona és el nucli central de la regió metropolitana de Barcelona, una 
aglomeració urbana entre les deu primeres europees, en termes de població i 
ocupació. 
 
Població 
Barcelona, amb una superfície de 101,3 km2, te una població d’1.650.358 
habitants, i una àrea metropolitana amb més de 3,2 milions d’habitants. 
 

 
 
La població estrangera, 333.516 persones (segons el padró l’1 de gener de 
2019), representa el 20,2%. 
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L’índex d’envelliment: 

 
 
Atenció social 
El 15,2% de la població de Barcelona té una renda anual per sota el llindar de 
pobresa (llindar de pobresa = 10.054,4 euros nets anuals per llars d’un adult) i 
un 20,8% pateix alguna de les situacions recollides en la taxa AROPE.   
 
Persones de 65 o més anys que viuen soles (%): 

 
Economia 
L’any 2018 l’economia de Barcelona ha crescut en termes reals a una taxa del 
2,6% respecte a l’any anterior (un augment interanual del 2,5% al segon 
trimestre del 2019). Barcelona genera el 33,6% del PIB de Catalunya, amb 
78.807 M€, i ocupa el 33% dels treballadors i les treballadores, amb 1.119.743 
persones afiliades a la Seguretat Social. 
 
El comerç de Barcelona representa el 13,6% dels llocs de treball a la ciutat i 
ocupa 152.092 persones. Crea ocupació neta, tot i que amb un increment més 
moderat que el conjunt de l’economia de Barcelona: 0,5% enfront del 2,9% 
global. 
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Mercat de treball 
Barcelona registra taxes d’activitat (del 79%) i ocupació (del 71,2%) superiors a 
la mitjana catalana i espanyola.  
 
La taxa específica d’atur (16-64 anys) ha caigut fins al 9,3%, el valor més baix 
dels darrers deu anys i la meitat de l’existent en el moment àlgid de la crisi.  
L’atur de llarga durada continua afectant sobretot les dones i el col·lectiu de 
persones més grans de 50 anys. 
 
Percentatge d’atur de llarga durada sobre el total d’atur registrat: 
 

 
Renda de les llars 
Barcelona és una ciutat de rendes mitjanes (el 52,9% de la població). La renda 
familiar disponible mitjana per capita es calcula en els 21.980 euros, que vol dir 
un 2,9% més que l’any anterior.  
La distribució de la renda per districtes presenta moltes similituds amb els anys 
precedents. Si la mirem per barris, la distribució de la renda segueix perfilant el 
contrast de renda entre els barris de la zona oest i els de la zona nord, i es 
continua reduint la dispersió en els barris per segon any consecutiu, ja que es 
tanca la distància entre els barris situats als extrems. 
 
Índex de renda familiar disponible: 

 
 
Turisme 
Representa, aproximadament, el 15% del PIB de l’economia de la ciutat. 
Barcelona és una de les principals destinacions turístiques d’Europa, amb 8,1 
milions de visitants (el 81% procedents de fora d’Espanya) i 20,2 milions de 
pernoctacions en hotels el 2018. La ciutat és referent en turisme de fires i 
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congressos: 1a ciutat del món en celebració de fòrums internacionals (amb el 
sector mèdic i científic despuntant). La pressió turística sobre la ciutat no ha 
disminuït, sinó més aviat el contrari. El nombre de visitants ha augmentat el 
darrer any (4,6%) i també el de pernoctacions (2%).  
 
Habitatge 
Després de l’enorme escalada dels preus de venda de l’any 2017 (+15,7%), 
l’any 2018 han augmentat un 5,9%, fins a situar el preu mitjà del metre 
quadrat (m2) en 4.100 euros.  El tercer trimestre del 2019, el preu mitjà del m2 
se situa en 4.205 euros (a Sarrià - Sant Gervasi és de 5.388 €/m2, i a Nou Barris 
és de 2.563 €/m2).  
 
Nombre de compravendes/any: 

 
Hi ha hagut una moderació en l’escalada dels preus de lloguer (+5,6% 
interanual al tercer trimestre del 2018), però el preu mitjà mensual és ja de 
921 euros.  
 
Preu del lloguer del m2/mes: 

 
 
Han disminuït un 22% els desnonaments a la ciutat, i alhora han augmentat un 
245% les famílies que han rebut atenció de la Unitat Contra l’Exclusió 
Residencial (UCER). Durant l’any 2017, la UCER va atendre 2.351 noves famílies 
en risc d’exclusió residencial, xifra que equival a 7.000 persones, 2.377 de les 
quals eren menors. 
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Seguretat i convivència 
La seguretat s’enfila, en les enquestes municipals, com a primer problema 
percebut de la ciutat.  En l’Enquesta de serveis municipals 2019 la inseguretat 
s’enfila amb 17,1, per sobre de l’accés a l’habitatge, com el primer problema 
de la ciutat, i 
 
l’índex general de victimització creix del 25,6 al 31,8, xifres que no s’havien vist 
mai en els 30 anys de l’enquesta. La victimització en les dones ha experimentat 
un augment de 7,5 punts en l’últim any, i en el cas dels homes un increment de 
4,8 punts. 
 
Fets de victimització: 

 
 
L’Eixample experimenta, en episodis de victimització, un augment de 4,4 
punts, i Sant Martí un increment de 3,4 punts. També destaca la baixada en 
victimització als districtes d’Horta-Guinardó (-3,3 punts) i a Nou Barris (-4 
punts).  
 
Educació 
El curs escolar 2019-2020 va començar amb 178.487 alumnes matriculats en 
centres educatius, gairebé 1.700 més que el curs passat. Una xarxa composta 
per 411 centres d’ensenyament obligatori, 236 centres públics (167 escoles, 6 
instituts escola, 61 instituts i 2 centres integrats) i 175 centres concertats. 
També hi ha 34 centres d’educació especial, 8 de públics i 26 de concertats. La 
gran majoria de les famílies obtenen la plaça de P3 i primer d’ESO escollida en 
primera opció: a P3 el 93,5%, mentre que a l’ESO l’han obtingut el 89,3%. En 
total, hi ha hagut una demanda de 12.489 places, 6.425 en centres públics i 
6.064 en centres concertats. 
 
Població amb estudis universitaris i CFGS (%): 
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Les 101 escoles bressol municipals (EBM) de Barcelona van començar el curs 
amb 8.409 infants (de 4 mesos a 3 anys d’edat). L’oferta de places de la xarxa 
municipal cobreix el 56,1% de les sol·licituds, que suposen el 21,2% del total 
dels infants de 0 a 3 anys empadronats a la ciutat. Per districtes, la taxa de la 
demanda atesa va del 77,8%, a Sarrià - Sant Gervasi, al 46,1%, a les Corts. 
 
Salut 
Millora continuada de l’esperança de vida en néixer, que l’any 2016 va assolir 
els 86,9 anys en les dones i els 81,2 anys en els homes. La mortalitat va anar a 
la baixa, sobretot entre els homes (que parteixen, però, de valors bastant més 
alts), i en gairebé totes les causes de mort prematura.  
 

 
 
Medi ambient 
Barcelona disposa d’11.454.453 m2 de verd urbà. Per habitant es manté 
estancat a l’entorn de 7,1 m2. La superfície de zones i carrers amb prioritat de 
vianants és de 107 ha (un 40,5% més que el 2013). 
 
El 2018 la contaminació de l’aire va provocar 351 morts prematures. El 48% de 
la població de la ciutat està exposada habitualment a uns valors superiors als 
recomanats per l’OMS. 
 
El consum d’aigua es manté estable, a l’entorn de 161 litres/habitant/dia.  
 
La taxa de recollida selectiva de residus el 2018 va créixer un 6,2% i ja 
representa el 37,5% de la recollida de residus, que també va créixer en un 3% 
(1,3 kg/habitant al dia). 
 
Barcelona consumeix 15.627 GWh/any i, d’aquests, només prop de 146 GWh 
es produeixen amb energies renovables i residuals. Actualment, la ciutat 
genera de manera 4.865 GWh/any d’electricitat (el 25% de l’energia elèctrica 
que es consumeix a Barcelona). 
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Les línies estratègiques 
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Comissió de Govern 

La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Eix 1. Drets socials 
La lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, 
la diversitat i el feminisme. 
Com totes les ciutats globals, Barcelona s’enfronta al problema de les 
desigualtats fruit d’una distribució injusta de la riquesa. Hem d’assolir 
l’objectiu de l’erradicació de la pobresa i la garantia dels drets socials. Els drets 
han d’estar garantits per a totes les persones, de tots els trams d’edat, fent un 
èmfasi especial en les que pateixen situacions de vulnerabilitat més greus, 
reconeixent la diversitat com un valor i assegurant la igualtat d’oportunitats i 
de gènere. 

(Acord de Govern) 
 
 

1.1. Inclusió social 
 

1.2. Persones grans i envelliment 
• Buscar emplaçament per a un centre de dia i residència per a gent gran 

i persones amb diversitat funcional per proposar-lo a la Generalitat. 
• Obrir un casal de gent gran a Quiró, dins el conjunt d’equipaments de 

proximitat a Quiró (casal de joves, casal de gent gran i casal de barri). 
• Promoure la vida esportiva de la gent gran. 

 
1.3. Discapacitat 
• Buscar emplaçament per a un centre de dia i residència per a gent gran 

i persones amb diversitat funcional per proposar-lo a la Generalitat. 
• Acostar la cultura a les persones amb diversitat funcional. 

 
1.4. Salut i cures 
• Fer reflexió, sensibilització i assessorament de les accions dirigides a les 

persones cuidadores del districte. 
 
1.5.  Feminismes 
• Treballar en la prevenció i l’abordatge de la violència masclista a la 

societat i desenvolupar l’aplicació del protocol contra la violència 
masclista a Gràcia.  

• Generar canvis en l’espai públic des d’una perspectiva de gènere. 
 

1.6.  Infància 
• Impulsar la participació infantil. 
• Àrees de jocs infantils / Ciutat jugable  

 
1.7.  Adolescència i joventut 
• Espai jove del Camp d’en Grassot i Gràcia nova. 
• Ampliar i consolidar projectes de coeducació.  
• Projecte d’oci alternatiu: Gràcia Zona 0. 
• Espai jove a Quiró dins del conjunt d’equipaments de proximitat a 

Quiró (casal de joves, casal de gent gran i casal de barri). 
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La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

1.8.  Migració i acollida 
• Desenvolupar “Gràcia, barri d’acollida”. 
• Campanya per involucrar la població estrangera resident en els afers 

comunitaris del barri. 
 

1.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI 
• Desplegar un pla de sensibilització LGTBI a les escoles. 
 

1.10. Lluita contra la soledat 
• Ampliació d’“Àpats en companyia”. 
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les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Eix 2. Emergència climàtica 
La lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació, fent 
una ciutat verda, blava i de residu zero. 
Més de 350 morts prematures anuals per partícules de contaminació, una 
escalada de temperatures, un desequilibri mediambiental que afecta la salut 
de tots els veïns i veïnes de la ciutat: no podem esperar més. El present 
mandat ha de ser el del salt definitiu de Barcelona en la política de lluita contra 
l’emergència climàtica i la contaminació. 

(Acord de Govern) 
 
 

2.1. Transició ecològica 
• Dur a terme accions per millorar la seguretat i el medi ambient: Zona 

30. 
• Desplegar el programa “Protegim les escoles”. 

 
2.2. Nou model energètic 
• Instal·lar plaques fotovoltaiques en equipaments municipals i a l’espai 

públic. 
 
2.3. Verd urbà i biodiversitat 
• Nous horts urbans: Casal de Barri Cardener (2020). 
• Desenvolupar el projecte “Mans al verd” (horts i jardins comunitaris). 
• Potenciar el verd a les façanes i cobertes dels edificis. 
• Nou espai verd públic de l’Alzina. 
 
2.4. Mobilitat sostenible i segura 
• Pla de CDU (centre de distribució urbana). 
• Pla d’aparcaments de motos. 
• Incrementar els carrils bici. 
• Millorar la freqüència i els recorreguts de la xarxa de busos de barri. 
• Desplegar el programa “Protegim les escoles”. 
 
2.5. Residu zero 
• Fer una gestió sostenible dels recursos. Avançar en la recollida 

selectiva, desplegar projectes per no malbaratar aliments. 
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La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

Eix 3. Progrés econòmic 
Suport a l’activitat econòmica per ser referents en 
emprenedoria, ocupació de qualitat, economia verda, blava i 
circular. 
Volem una ciutat dinàmica econòmicament, que doni suport a l’activitat 
econòmica i faci de l’ocupació de qualitat la millor manera de reduir les 
desigualtats. Una ciutat que sigui model, on el lideratge públic, el suport a 
l’activitat econòmica i la col·laboració amb la iniciativa privada facin de 
Barcelona un referent en emprenedoria, economia verda i atracció de talent. 
L’Administració, les empreses i tota la societat estem cridats a impulsar un 
model econòmic diversificat, sostenible, que doni resposta als reptes que té la 
ciutat en desigualtats, clima i qualitat de l’ocupació. 

(Acord de Govern) 
 
 
3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat 
• Crear la figura de l’agent d’innovació socioeconòmica al districte. 
• Baixos de protecció oficial, adquirir locals per a la dinamització 

comercial: Park Güell i d’altres. 
 
3.2. Economia verda, blava i circular 
• Posar en funcionament l’Ateneu de Fabricació. 
• Crear un nou model de viver d’empreses i emprenedoria jove. 

 
3.3. Economia social 
• Posar en funcionament l’Ateneu de Fabricació. 

 
3.4. Ocupació de qualitat 
 
3.5. Comerç, mercats, consum i alimentació 
• Posar en marxa un nou espai d’economia cooperativa al futur Mercat 

de l’Abaceria per afavorir la venda directa de productes de proximitat i 
ecològics.  

• Construir i reformar el Mercat de l’Abaceria. 
• Impulsar l’associacionisme comercial: pla d’impuls del comerç de 

proximitat del Coll. Promoure l’activitat econòmica dels entorns del 
Mercat de l’Abaceria.  

 
3.6. Turisme 
• Pla estratègic del Park Güell 
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Eix 4. Dret a la ciutat 
Dret a l’habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació 
urbana als barris, apostant per un espai públic per a la 
convivència. 
Barcelona són els barris, i aquests han de ser l’espai per canviar el model de 
creixement de la ciutat. Prioritzar els barris com a unitat per al desplegament 
de polítiques municipals és una estratègia que permet apropar aquestes 
polítiques a la vida quotidiana dels veïns i les veïnes. Volem fer de la política 
d’habitatge una eina d’integració i de lluita contra la desigualtat social, amb 
més construcció d’habitatge públic, visió metropolitana, corresponsabilitat 
publicoprivada i esforç pressupostari i planificador, especialment amb mesures 
de protecció del dret a l’habitatge. La seguretat, a més de ser un dret, cal 
entendre-la com una política social, una política de garantia de drets per a tots 
i totes, independentment del barri on es resideixi o l’espai on es desenvolupi el 
projecte de vida de cada ciutadana i ciutadà. 

(Acord de Govern) 
 

 
4.1. Pla de barris 

 
4.2. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació 
• Desplegar el Pla de l’habitatge. 

Ampliar les promocions d’habitatge públic, els habitatges adquirits a 
través del tanteig i retracte o els convenis amb entitats bancàries, la 
cessió del 30% per HPO, el programa de lloguer social i la borsa de 
lloguer assequible. 

• Acompanyar processos anti-assetjament immobiliari. 
• Desplegar el pla de l’habitatge i la lluita contra la gentrificació. 

 
4.3. Actuacions metropolitanes 

 
4.4. Transformació i regeneració urbana 
• Generar canvis en l’espai públic des d’una perspectiva de gènere.  
• Pla estratègic del Park Güell 
• Pla de manteniment integral als barris de Gràcia. 
• Desplegar el programa “Protegim les escoles”. 
• Fer un desenvolupament territorial de l’Ordenança de terrasses. 
• Espai públic, convivència i places.  
• Renovar les escales mecàniques als barris de muntanya.  
• Gestionar els nous usos emergents al districte. 
• Elaborar el Pla integral del Coll.  
• Catàleg de patrimoni de Gràcia. 
• Desenvolupar l’MPGM Vallcarca.  
• Elaborar una estratègia integral de pacificació. 
• Pi i Margall 
• Estudiar els usos del túnel de Sant Cugat. 
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les desigualtats i a l’emergència climàtica 

4.5. Convivència, civisme, prevenció i seguretat 
• Dur a terme accions per millorar la seguretat i el medi ambient: Zona 

30. 
• Desenvolupar el Pla estratègic de gossos. 
 
4.6. Drets de ciutadania 
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Eix 5. Aprenentatges, creativitat i vincles 
L’aposta per l’educació, la cultura, l’esport i la ciència. 
Entenem l’accés a la cultura, l’educació, la ciència i l’esport com a drets bàsics 
que cal garantir. Si volem una ciutadania formada, crítica, creativa i saludable, 
cal oferir tots els instruments per poder desenvolupar totes aquestes 
capacitats en condicions d’igualtat. 

(Acord de Govern) 
 

 
5.1. Educació i ciència 
• Assegurar el futur educatiu a Gràcia segons el Pla d’equipaments de 

Gràcia. 
• Desenvolupar “Gràcia per l’escola pública”. 

Construir l’escola definitiva Teixidores (Hospital Evangèlic). 
Fer seguiment de la construcció de l’Institut Vallcarca a càrrec de la 
Generalitat de Catalunya. 
Obrir una escola bressol a Encarnació 13-17 i nou espai verd. 

• Incloure activitats de ciència per al veïnat. 
• Ampliar i consolidar projectes de coeducació. Ampliar els instituts 

Montserrat Roig i Vila de Gràcia i consolidar les escoles. 
 

5.2. Cultura 
• Desplegar el Pla dels centres cívics als equipaments de Gràcia.  
• Reformular l’espai expositiu de l’imaginari festiu del districte. 
• Acostar la cultura a les persones amb diversitat funcional. 
 
5.3. Esports 
• Construir noves instal·lacions al districte per donar servei a les 

necessitats esportives. 
• Millorar els equipaments esportius. 
• Fer una gestió directa del poliesportiu Josep Comellas. 
• Promoure la vida esportiva de la gent gran. 
• Optimitzar l’ús dels patis escolars en horari no escolar per a la pràctica 

esportiva. 
 
5.4. Memòria democràtica 
• Recuperar la memòria històrica i oral i difondre la història local dels 

barris del districte i del moviment cooperatiu. 
• Pla de refugis. 
• Continuar impulsant la visibilització del paper de les dones així com les 

seves lluites col·lectives i individuals. 
• Treballar la memòria de l’aigua. 

 
5.5. Diàleg intercultural i pluralisme religiós 
• Donar suport a accions interculturals amb els agents socials, entitats, 

equipaments i serveis del districte.  
• Treballar per millorar el benestar i la qualitat de vida de la comunitat 

gitana, així com la visibilització de la seva cultura.  
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Eix 6. Governança 
Una administració propera i fàcil, amb valors democràtics, 
amb un compromís metropolità i de lideratge internacional, 
que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU. 
L’aposta per una governança innovadora és una fita cabdal, que es materialitza 
en un lideratge proactiu per una administració amb una gestió més eficient, 
amb l’avaluació de resultats, la rendició de comptes, la transparència, l’eficàcia 
en l’administració dels béns públics i en les noves formes d’interacció, 
col·laboració i cooperació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics. 

(Acord de Govern) 
 

 
6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent 
• Desplegar el Pla d’equipaments: 

• Espai jove al Camp d’en Grassot i Gràcia Nova. 
• Construir el Mercat de l’Abaceria i posar en marxa un nou espai 

d’economia cooperativa al futur Mercat de l’Abaceria per afavorir 
la venda directa de productes de proximitat i ecològics. 

• Posar en funcionament l’Ateneu de Fabricació. 
• Equipaments de Vallcarca: casals de barri. 
• Equipaments de proximitat a Quiró: espai jove, casal de gent gran 

i casal de barri. 
• Escola bressol d’Encarnació, 13-17.  
• Determinar la ubicació definitiva i construir l’escola Teixidores de 

Gràcia (Hospital Evangèlic). 
• Fer seguiment de la construcció de l’Institut Vallcarca a càrrec de 

la Generalitat de Catalunya.  
• Fer una gestió directa del poliesportiu Josep Comellas.  

• Millorar els equipaments esportius.  
 

6.2. Transversalitat de gènere i polítiques del temps 
• Continuar impulsant la visibilització del paper de les dones així com les 

seves lluites col·lectives i individuals. 
• Desenvolupar propostes de divulgació de Dones de pes en els centres 

educatius en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics. 
 
6.3. Participació, acció comunitària i innovació democràtica 
• Dinamitzar quioscos en desús. 
• Consolidar i impulsar taules comunitàries.  

Vallcarca, Coll, SaluTEM, Salut Comunitària Vila-Grassot. 
• Obrir casals de barri als barris de la Salut i de Vallcarca.  
• Impulsar processos participatius per a la transformació urbana, com 

ara el Jardí del Silenci o la reforma del passeig de Sant Joan. 
• Buscar espais i magatzem per a entitats. 

 
6.4. Transparència i bon govern 

 
6.5. Transició digital i innovació tecnològica 
• Impulsar la signatura electrònica entre la ciutadania. 
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6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats 
 
6.7. Agenda 2030 
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Tramitació i calendari 
 
Aquest projecte de PAD seguirà la tramitació següent: 
 

• Aprovació del projecte PAD 2020-2023 per la Comissió de Govern del 
Districte 
Dimecres 27 de novembre de 2019 
 

• Procés participatiu ciutadà 
3 de febrer - 27 de març de 2020 
 

• Informes preceptius: 
 

• Consell Ciutadà del Districte 
Abril del 2020 

 
• Aprovació del PAD per la Comissió de Govern del Districte 

Maig del 2020 
 

• Aprovació del PAD pel Consell del Districte 
Maig - juny de 2020 

 
• Ratificació (o rectificació) pel Plenari del Consell Municipal 

Juny - juliol del 2020 
 
 
 
 
 

4. 
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