
 
 

 

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

L'ORDRE DEL DIA 

Data:  10 de desembre de 2020  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 casals comunitaris 
3. 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) 

• Mercè Saltor (PSC) 

• Guillem Roma (ERC) 

• Carme Lleó (JxCAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. Informe del Regidor 
 
 
Dades COVID-19 (Segons l’última actualització (10/12/2020) de l’Agència de Salut Pública) 

 
Casos COVID-19 confirmats 

Vila de Gràcia                             Districte de Gràcia Ciutat de Barcelona 

1770 4056 67557 

 

Des del mes de març els Serveis Socials del districte de Gràcia van realitzar 36009 atencions. 

La quantia dels ajuts destinats a pal·liar les conseqüències socials de la pandèmia ha estat de 

2 milions d’euros de del mes de febrer. 

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

• La Festa Major de Gràcia se celebra enguany de manera virtual.  

• Al juliol va entrar en funcionament el nou carril bici de Via Augusta, entre Av. Diagonal 

i Riera de Cassoles i es va instal·lar un nou semàfor a la cruïlla del carrer Minerva i 

l’Av. Diagonal. 

• Des de principis de novembre Gran de Gràcia i Travessera de Gràcia, sense vehicles el 

caps de setmana de 9 a 20 h, dins la iniciativa Obrim Carrers 

• Transformació de les casetes del carrer Encarnació en habitatge públic dotacional. 

L’escola bressol prevista en aquest emplaçament, s’ubicarà en un altre espai al mateix 

carrer Encarnació.  

• Pla de xoc per impulsar el comerç a Gràcia. Són 68 mesures dividides en 3 línies 

estratègiques: protegir el comerç de proximitat, potenciar la competitivitat, la innovació 

i la transformació digital i fomentar l’associacionisme comercial. 

• El Mercat de l’Abaceria, lliure d’amiant. Durant el mes de novembre va finalitzar la 

retirada d’aquest material. Després s’ha continuat amb l’enderroc de la façana. 

• Mor als 100 anys la Maria Salvo, lluitadora antifranquista, fundadora de l’Associació Les 

Dones del 36 i presidenta de l’Associació Catalana de presos Polítics del Franquisme. 

• El dia 25 de novembre vam commemorar el Dia Internacional per l’Eliminació de la 

Violència vers les Dones. L’acte es va fer des de la seu del districte per streaming el dia 

24. El mateix dia 25 el campanar de la torre es va il·luminar de color lila.  

• S’estan impulsant el MPGM de Gràcia (Modificació del Pla General Metropolità) i el Pla 

Especial Catàleg, per a l’especial protecció del patrimoni historicoartístic dels barris 

tradicionals de Gràcia. 

• Poble Romaní. El Consell Plenari de la Vila de Gràcia va avalar el canvi de nom per la 

Plaça del Poble Gitano a proposta de l’Associació Joves Gitanos de Gràcia. 

• Campanya de Nadal. Barcelona es convertirà en “La Ciutat del Nadal” durant 40 dies. 

Entre d’altres activitats es farà la Gimcana de les Carteres Reials i la Campanya de 

recollida de joguines. 



 
 

 
2. Projecte de casals comunitaris 

La Paula Reyes, tècnica de barri de la Vila de Gràcia explica el projecte, amb l’ajuda 

d’un power point que s’adjunta. 

S’obre un torn de preguntes sobre aquest projecte. La Sra, Pilar Fernández 

Montero pregunta com s’ha de fer per poder ser voluntària. La Paula informa que 

es poden posar en contacte amb ella per via mail. 

3. Torn obert de paraules 
 

1) La Sra. Pilar Fernández Montero intervé en relació a queixes de neteja 

al carrer Jaén, contenidors de brossa del carrer Montseny i  a les 

barreres de pas temporals de l’escoles que creu que bloqueja el pas 

dels vianants. 

2) El Sr. Vicenç Sanclemente Garcia intervé en relació a l’ocupació del Parc 

Güell. A més a més, pregunta sobre la situació econòmica del Club 

Natació Catalunya i demana més ajudes. 

3) El Sr. Josep Soteras intervé en relació a la Plaça de Gato Pérez, diu que 

falten senyals i que no hi ha lloc per passar els vianants. També 

comenta que en el solar del carrer Josep Torres van haver problemes 

de múrids, i si es pot obligar al propietari a aquestes continuaran 

després del COVID-19 

4) El Sr. Carles Portabella intervé en relació al futur de les pilones per 

evitar el trànsit no autoritzat a Gràcia. També, en relació a la recollida 

neumàtica d’escombraries, pregunta, si aquesta es treu, quin serà el 

model futur. 

5)  La Sra. Helena Tizón Marcos intervé sobre la normativa d’ocupació de 

les voreres (motocicletes). També menciona els alts nivells de 

contaminació del barri. Pregunta també quins camins escolars estan 

previstos. Per últim felicita la iniciativa de la pacificació de Gran de 

Gràcia i de Travessera de Gràcia (Obrim carrers) 

6) El Sr. Sergio Sánchez representant del sindicat ADN Sindical fa un 

pregunta sobre l’empresa de vigilància que opera al Mercat de 

l’Abaceria i a la seva regulació. 

 

 

 

 


