
 
 

 

CONSELL DE BARRI CAMP D’EN GRASSOT I GRÀCIA NOVA   - RESUM DELS 

PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

Data:  15 desembre 2020  Hora:  18:30   Lloc: Sessió virtual des de la Sala 

de Plens del Districte de Gràcia 

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

22 persones. 

 

Ordre del dia 

 

1.Benvinguda i informe Regidor 

2. Presentació PAD. Yusef Quadura, Conseller del barri de Camp d’en 

Grassot – Gràcia Nova 

3. Presentació actuacions realitzades  i línies de futur del Centre Cívic la 

Sedeta. Esperanza Alvarez, directora del Centre Cívic la Sedeta 

4.Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

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

 Miquel Colomé i Ferrer (ERC) 

 Berta Carnicer (JxCAT) 

 Alberto Lacasta Huelin (PSC) 

 Jordi Bea  (Ciutadans) 

 Jordi Daura (BxCanvi) 

 

 

 

 



 
 

Presencialment també ens acompanyen 

 Yusef Quadura, Conseller del barri de Camp d’en Grassot – Gràcia 

Nova 

 Luis Lumbreras (vicepresident del Consell de Barri) 

 Pilar Miràs (gerent del Districte) 

 Judith Calabria (consellera tècnica) 

 Jordi Raboso (director d’espai públic) 

 I telemàticament,  

la Mònica Oriola, tècnica de barri i I ‘Esperança Álvarez del Centre 

Cívic la Sedeta 

 

1. INFORME DEL REGIDOR. Eloi Badia, Regidor Districte 

Gràcia. 

 

CASOS COVID-19 / SITUACIÓ AL BARRI 

 

Segons l’última actualització (10/12/2020) de l’Agència de Salut Pública  

Barri Casos amb diagnòstic 

confirmat  

Camp d’en Grassot 1.076 

TOTAL DTE GRÀCIA 4.142 

% total dte. segons total ciutat  

 6,01% 

TOTAL BCN 68.861 

 

Hi ha estabilitat i preocupació. Si dobleguem la corva de contagi significa 

que es pot afrontar millor la crisi sanitària i econòmica i social. 

Des d’educació també s’ha fet bona feina pe abordar noves realitats. 



 
 

S’han millorat EPI, circuits, i UCI d’emergència. El Districte s’ha posa a 

disposició de salut per millorar, campanyes sanitàries, etc. 

S’encara el 2021 amb cautela i optimisme. Els laboratoris donen bones 

senyals de que pot arribar aviat una vacuna efectiva. 

 

DES DEL MES DE MARÇ ELS SERVEIS SOCIALS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

HAN REALITZAT  36.009 ATENCIONS 

 

Des del 16 de març de 2020 i fins el 20 de novembre de 2020 els serveis 

socials de la ciutat de Barcelona han realitzat 329.289 atencions. 

D’aquestes 36.009 atencions han estat al districte de Gràcia, entre 

atencions telefòniques, atencions presencials professionals, atencions de 

la Unitat de Gestió Administrativa i visites domiciliàries. 

S’ha doblat el servei d’atenció social.  

S’ha augmentat la quantitat dels ajuts destinats a pal·liar les 

conseqüències socials de la i caldrà afegir el suport que arribarà des dels 

fons Europeus.  

 

PLA DE XOC PER IMPULSAR EL COMERÇ A GRÀCIA 

 

Es tracta de 68 mesures dividides en tres línies estratègies: protegir el 

comerç de proximitat, potenciar la competitivitat, la innovació i la 

transformació digital i fomentar l’associacionisme comercial. 

A Grassot s’han pogut substituir places d’aparcament per terrasses i 

recolçar el petit comerç. 

Ara ens trobem en la segona fase de desplegament de mesures de suport 

al comerç, que es va iniciar el mes de juliol i durarà fins al desembre, amb 

accions que inclouen la campanya de Nadal, la revisió dels criteris de 



 
 

concessió de terrasses, la pacificació de Travessera de Gràcia i Gran de 

Gràcia els dissabtes en horari comercial. A més s’ha posat en marxa la 

campanya “Compra a prop” per fomentar el comerç de proximitat i la 

restauració i per visibilitzar els valors que aporten als barris i a la ciutat, 

així com un suport directe a les iniciatives de Marketplace sorgides al 

districte. 

Consum responsable és pensar en el veí del costat per comprar . 

La tercera fase de desplegament de mesures inclou tot l’any 2021, de 

gener a desembre, quan es consolidaran diferents canvis normatius i 

administratius, s’obriran altres vies de subvencions, ajuts i finançament 

o la formació i assessorament per a comerciants, entre d’altres. 

 

EL MERCAT DE L'ABACERIA, LLIURE D'AMIANT 

 

Durant el mes de novembre va finalitzar la retirada de les plaques de 

coberta de la tercera i última fase de la retirada d’amiant al Mercat de 

l’Abaceria, a Travessera de Gràcia. 

L’estructura de bombolla mòbil va garantir treballar en les condicions 

ambientals i de seguretat per evitar fugues de partícules de fibrociment. 

Després s’ha continuat amb l’enderroc de la façana. 

CALENDARI 

- La propera setmana està previst donar per finalitzats els treballs de 

l'enderroc del Mercat de l'Abaceria. 

- Es procedirà a retirar la tanca d'obra que hi havia fins ara, amb les 

lones publicitàries dels locals de l'entorn, i quedarà només el muret 

de bloc de formigó amb la malla metàl·lica que permetrà veure 

l’interior buit. 

- Simultàniament s’està fent la redacció del projecte bàsic de la obra 

del mercat d’Abaceria. Un cop es tingui el document es portaria a la 

seva aprovació i es compartirà amb la comissió de seguiment del 



 
 

projecte durant els primers mesos del 2021. 

- Abans de final d’any es faran unes cates del subsòl. 

 

MPGM DE GRÀCIA + PLA ESPECIAL CATÀLEG 

Estem impulsant dos documents urbanístics que tenen per objectiu 

garantir la conservació i el manteniment del caràcter, la singularitat i les 

especificitats del casc antic de Gràcia, que inclou la Vila.  

Aquests dos documents, que estan directament relacionats entre si, són:  

- La revisió del Pla especial de protecció del patrimoni historicoartístic 
dels barris tradicionals de Gràcia per afegir edificis i elements de 
protecció en el catàleg de patrimoni. Durant aquest mes es respondran 
les al·legacions presentades i també preveiem la seva aprovació 
definitiva pel plenari de l’Ajuntament. 
 

- I la Modificació del Pla general metropolità (MPGM) en aquest mateix 
àmbit, que inclourà els instruments urbanístics per conservar i 
mantenir l’àmbit en clau de regeneració i revitalització, en front de la 
substitució, i amb una visió mediambientalment sostenible integrada al 
planejament. 

 

CAMPANYA DEL PROJECTE RADARS PER FER POSTALS PER A GENT GRAN 

 

El projecte Radars de suport a la gent gran, pioner a Gràcia i estès a la 

ciutat, ha engegat a la Vila i al Camp d'en Grassot una campanya 

d'elaboració de postals i un lot de nadal per a la gent gran que substituirà 

el tradicional berenar de Nadal que cada any es feia a la Violeta. 

Hi ha participat veïns/es, AFES d’escoles, entitats socials i culturals, 

associacions de comerciants, l’equip RADARS Vila de Gràcia- Grassot, així 

com el districte. 

 



 
 

CAMPANYA DE NADAL 

 

Barcelona es convertirà en “La Ciutat del Nadal” durant 40 dies, seguint en 

tot moment les indicacions que les autoritats sanitàries marquin en cada 

moment i posant l’accés en el comerç de proximitat. 

Objectius:  

- impulsar l’activitat comercial ajudant a la sostenibilitat del sector  

- proposar un programa d’activitats de qualitat per acompanyar el 

conjunt de la ciutadania en unes festes que seran especialment 

emotives  

 

 Gimcana amb les carteres reials, en la qual es podrà participar 

entre l'1 i el 13 de desembre, preveu 7 Rutes pels comerços dels 

barris de Gràcia i més de 1.000 € de premis a sortejar entre els 

participants. 

 Sons de Nadal. Concerts sorpresa entre Travessera de Gràcia 329 / 

Travessera de Gràcia 329. Del 17 de desembre i al 5 de gener. 

 

2. PRESENTACIÓ PAD. Yusef quadura, Conseller del barri de 

Camp d’en Grassot – Gràcia Nova 

 

El Pla d’Actuació de Districte  té 6 eixos. Inclou algunes propostes 

aprovades al procés participatiu fet, a través de les sessions presencials o 

a través del Decidim Barcelona. S’ha tornat a treballar en el context de 

pandèmia i ens ha fet canviar algunes prioritats. 

EIX 1 Recuperem l’economia fent-la més forta, més resilient i més 

diversificada  

 

 Pla de xoc de suport al comerç de proximitat que consta de 68 
mesures per reactivar, impulsar i consolidar el teixit comercial.  



 
 

o Plans d'impuls de l'associacionisme comercial 
o Plataformes de markeplace +Acompanyament digitalització 

 

 Reformar el Mercat de l’Abaceria. 
o Posar en marxa un nou espai d’economia cooperativa al futur 

mercat per afavorir la venda directa de productes de proximitat i 
ecològics. 

 

EIX 2 Reforcem l’atenció i els recursos per a la inclusió social 

 

 Adaptar i ampliar els espais dels centres sanitaris cedint 3 espais per 
la campanya de la grip i PCR: 
o 1. Altell del Mercat de l’Abaceria (CAP Pare Claret) - grip 
o 2. BCN Sports Hostel (Venus, 10) (CAP Vila de Gràcia) – grip i PCR 

 

 Assegurar el dret a l’alimentació, coordinant entre Serveis Socials i 
el Rebost Solidari, amb l’objectiu de prevenir les desigualtats a 
Gràcia com a resultat directe de la crisi social provocada per la 
pandèmia. 
 

 Reforçar el rol dels Punts Assessorament Energètic per lluitar contra 
la pobresa energètica. 
 

 Creació del projecte “Casals Comunitaris” orientat a consolidar les 
xarxes de suport solidari creades durant el confinament.  
 

 Treballar en l’abordatge de la violència masclista a la societat i 
desenvolupar l’aplicació del protocol contra la violència masclista a 
Gràcia a tots els actes festius, amb especial incidència en les 
activitats al carrer i les festes majors.  

 

 Continuar sensibilitzant sumant la implicació de les entitats, la 
ciutadania, el teixit comercial i el de pública concurrència. 
 

 Elaborar la memòria històrica de les dones treballadores vinculades 
al Mercat de l’Abaceria. 



 
 

 

 Desplegar un pla de sensibilització LGTBI. 
 

EIX 3 Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica 

 

 Pla de CDU (centre de distribució urbana de mercaderies). 
 

 Vetllar pel desenvolupament del Pla de motos. 
 

 Desplegar el programa “Protegim les escoles” + Adaptar entorns 
escolars per fer-los més segurs. 

 

 Ja hem fet l’Escola Univers i Sagrada Família 

 Pel 2021 està previst el Centre Educatiu Sant Josep Teresianes  

  

 + Verd: Potenciar el verd a les façanes i cobertes dels edificis, i 
obertura de nous espais com el Jardí del Silenci i l’Alzina del carrer 
Encarnació. 

 

EIX 4 Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica, i esportiva  

 

 Desenvolupar “Gràcia per l’escola pública”. 
o Cercar ubicació per una escola bressol al Camp d’en 

grassot 
o Fer seguiment del projecte de construcció de l’institut- 

l’escola Teixidores de Gràcia (Hospital Evangèlic). 
 

 Garantir que tots els equipaments esportius del Districte apostin per 
l'esport de base arrelat a Gràcia.  
 

 Promocionar activitats culturals a l’espai públic perquè la cultura és 
segura. 

 

 Nou Espai de Joves al Camp d’en Grassot 
 



 
 

EIX 5 Fem una ciutat més amable i segura des dels barris  

 

 Desplegar el Pla de l’Habitatge de Gràcia. Ampliar el parc 
d'habitatge protegit, dotacional i cooperatiu mitjançant les 
oportunitats que doni el planejament urbanístic, l'adquisició a 
través del tanteig i retracte. Incrementar l’oferta de lloguer 
assequible i lloguer social a través dels convenis amb entitats 
bancàries, la cessió del 30% de nova construcció privada, i els 
programes de captació de pisos buits i Tu Tens la Clau. 
 

 Detectar els casos d’assetjament immobiliari i acompanyar les 
persones afectades, proporcionant assessorament legal. 
 

 Continuar fent front a l’emergència habitacional a Gràcia, enfortint 
la Unitat Anti-Desnonaments (coneguda com a SIPHO) que 
acompanya a les persones en situació imminent de pèrdua 
d’habitatge mediant amb la propietat i buscant alternatives 
habitacionals. 
 

 Dissenyar l’espai públic centrat en els i les vianants i garantint 
l’accessibilitat universal (ampliació de voreres, voreres exclusives, 
ascensors i escales mecàniques, supressió d’elements de mobiliari 
urbà en carrers estrets...) i amb una implementació amigable amb 
infants i persones grans. 
 

 Catàleg de patrimoni de Gràcia i impuls de la MPGM en l’àmbit del 
teixit històric dels barris de Gràcia. 
 

 Desenvolupar el Pla estratègic de gossos. 
 

 Pla de manteniment integral als barris de Gràcia. 
 

 Redactar el projecte i urbanitzar Pi i Margall. 
 

 Redactar el projecte de reurbanització de la Pl. Caterina Albert. 
 



 
 

EIX 6 Impulsem una ciutat oberta, amb una administració digitalitzada 

 Millores en el Mercat de l’Estrella. 
 

 Impulsar processos participatius per a la transformació urbana, com 
la reforma del passeig de Sant Joan. 
 

 Consolidar i impulsar taules comunitàries. 
 

3. ACTUACIONS REALITZADES  I LÍNIES DE FUTUR DEL CENTRE CÍVIC LA 

SEDETA. Esperanza Àlvarez, directora del Centre Cívic La Sedeta 

 

S’explica les actuacions realitzades durant els darrers mesos i quines 

propostes hi ha previst per endavant.  

Veure power point que s’ adjunta. 

 

 

4. TORN OBERT DE PARAULES. Modera Lluis Lumbreras, Vice 

President Consell de Barri Grassot Gràcia Nova 

Les següents persones demanen torn d’intervenció o fan arribar la seva 

pregunta anticipadament:  

 Silvia Burjats, en relació a petició carril bici a Rosselló. 

 Mar Jorro, en relació a la reforma del carrer Pi i Margall. 

 Víctor Grassot, en relació a pacificació, eix Sardenya , motos 

voreres. 

 Miquel Àngel Màrquez, en relació a la disminució de trànsit del 

carrer Sardenya, superilla Grassot. 

 Carmen Trevejo en nom de Raquel Gonzalez, en relació als Jardins 

Antoni Puigvert. 

 


