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     CONSELL DE BARRI DE VILA DE GRÀCIA   - RESUM DELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

 

Data:  20 d’octubre del 2022 

Hora:  18:15 h    

Lloc: Sessió virtual i presencial a la Seu del Districte ubicada a Plaça de la Vila de Gràcia 

 

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

Presencial : 41 persones 

Telemàtica: 7 persones 

Total: 48 persones 

 

Enllaç per veure la reproducció:  

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrivilagracia/f/2642/meetings/5758 

 

 

Ordre del dia 

 

1. Benvinguda i informe Regidor 

 

2. Projecte VilaVeïna,  

 

3. Intervencions a l'espai públic (Jordi Raboso, director d’Espai Públic) 

- Espais de jocs infantils a la plaça Revolució i la plaça Joanic 

- Intervenció a la pl. poble Gitano 

- Canvi de sentit a Travessera de Gràcia  

 

4. Torn obert de paraules 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.decidim.barcelona/assemblies/barrivilagracia/f/2642/meetings/5758
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Desenvolupament de la sessió 

 

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

 

 Oriol Hosta, Vicepresident del Consell de Barri 

 

 Jordi Farriol, Conseller del barri de la Vila de Gràcia 

 Carme Lleó (JxCAT) 

 Guillem Roma (ERC) 

 Mercè Saltor (PSC) 

 Arturo Carrasco (Ciutadans) 

 Jordi Daura (BxCanvi) 

 

També ens acompanyen 

 Rufino Garcia (gerent del Districte) 

 Jordi Raboso (director d’espai públic) 
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1.INFORME DEL REGIDOR  (Eloi Badia, Regidor Districte Gràcia). 

 
 

1. PROJECTES ESTRATÈGICS 
 
 
HABITATGE 

Creix el parc d'habitatge públic de lloguer social i assequible a la Vila de Gràcia amb la compra 
d’un nou edifici abans d’estiu 
 

- Finca de nova construcció amb 11 habitatges situada al carrer del Torrent de les Flors, 

adquirida mitjançant el dret de tanteig i retracte. 

Inversió de 4,9 M d’€, un 18% per sota del preu de mercat. 
 

- L’altra finca comprada a la Vila de Gràcia durant el 2021 és un edifici de 6 habitatges 

situat al carrer de Camprodon.  

Adquisició també per tanteig i retracte, amb un cost d’1,34M d’€ 
 
Aquests immobles  contribuiran a reforçar el parc d’ habitatge públic a la Vila que on és molt difícil 
construir per la manca de sòl disponible; la mesura serveix per aturar processos especulatius. 
 
 

PLA DE SOROLL 

 

L’Administració ha treballat amb les taules ciutadanes i  alguns representants polítics la necessitat 

de reduir el soroll i protegir el descans dels veïns, i en aquest sentit, s’ha fet una mesura per 

avançar una hora l’horari de tancament de les terrasses a les places de Sol, Vila, Virreina, 

Diamant, Revolució,  Joanic i Raspall.  

 
Calendari: 

Actualment aquesta mesura ja s’està aplicant a les places de la Vila de Gràcia i Diamant 

En les properes setmanes s’aplicarà a la resta de places, Sol, Virreina i Revolució, ja que en 

aquestes el procés és una mica més lent ja que s’han presentat al·legacions i s’estan responent.  

 

FESTA MAJOR DE GRÀCIA 

I si parlem d’estiu, no podem deixar de parlar de la Festa Major de Gràcia,  una festa major que ha 
estat la de la tornada a la normalitat després de dos anys de restriccions. 

 

- Vull destacar l’èxit de participació i assistència de públic a les més de 900 activitats 

programades durant els 7 dies amb una programació familiar, sostenible i inclusiva  

 
- Des d’aquí donar les gràcies a les 23 comissions que van treballar per poder recuperar 

totalment els carrers guarnits i l’esperit de la festa. 
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- I a tots els serveis municipals que un any més s’han deixat la pell en que tot funciones 

a la perfecció. 

 
 

REFUGIS PL. REVOLUCIÓ 

 

Aquest mateix any 2022 farem les obres de rehabilitació del refugi de la plaça Revolució. 

Treballem en el calendari de la seva inauguració per la festa major del 2023. 

S’han activat les visites guiades a la Torre del Rellotge. 

 

VILA VEÏNA 

A principis d’octubre també s’ha posat en funcionament Vila Veïna a Gràcia. 

Com que ens sembla un tema molt important, avui ens acompanyen les companyes que porten 
aquest tema i us explicaran en què consisteix. 
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2 – PROJECTE VILAVEÏNA (Helena Guiu, referent de Foment de Ciutat del projecte,  i Alejandra 

López, referent de VilaVeïna a la Vila de Gràcia) 

 

Helena Guiu, referent de Foment de Ciutat del projecte i Alejandra López, referent de VilaVeïna a 

la Vila de Gràcia, realitzen una presentació del projecte.  

 

VilaVeïna és un nou projecte que desplega l’Ajuntament de Barcelona que centra la seva mirada 

en les cures, en la necessitat de cuidar-nos els uns als altres, des de la petita infància fins a les 

persones més grans.  

 

El projecte aplega  iniciatives i projectes que volen donar suport a les persones del nostre voltant 

que estan cuidant d’altres persones, amb la idea de promoure una millor co-responsabilitat.  

 

VilaVeïna desplega una cartera de serveis comuna a tota Barcelona, però que, a través d’una 

diagnòstic territorial, s’adapta a les necessitats que té el barri de la Vila de Gràcia.  

 

S’ha obert una oficina de servei d’atenció a la ciutadania amb les tasques de donar resposta a la 

ciutadania sobre les qüestions relacionades amb la cura, desplegar activitat al barri per donar 

suport i millorar el benestar, i promoure el treball en xarxa entre els serveis, recursos, entitats i 

associacions que ja existeixen al territori, perquè posin la mirada a les cures. 

 

VilaVeïna és un projecte universal, adreçat a tota la ciutadania, posant l’èmfasi en les etapes vitals 

quan es considera que les persones necessiten rebre cures de forma més intensa: la petita 

infància i la de les persones de més de 75 anys, així com els respectius cuidadors.  

 

La previsió és que al gener el projecte de VilaVeïna estigui desplegat a setze barris, i amb això 

finalitzi el procés de prova, permetent avaluar aquest nou projecte i la seva implementació, de 

cara a poder-lo desplegar a tots els barris de Barcelona a llarg termini. 

 

La oficina del barri està ubicada al carrer Montmany, nº 45.  El servei estarà obert els dilluns i els 

dijous de 10:00 a 13:00, i dimarts i dimecres de 14:00 a 20:00. És d’accés directe. 

 

Actualment des de la oficina s’està creant una activitat per donar eines a les persones en procés 

d’envelliment perquè puguin gestionar aquesta nova etapa de manera positiva, i també 

acompanyant una entitat de pares que té un grup de criança a Sants i volen obrir-ne un a Vila de 

Gràcia. 

 

S’adjunta document de presentació. 
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3 – INTERVENCIONS A L’ESPAI PÚBLIC ( Jordi Raboso, Director d’espai públic) 

 

- Espais de jocs infantils a la plaça Revolució i la plaça Joanic 

 

La transformació de les àrees de Jocs Infantils a tota la ciutat de Barcelona estan emmarcades dins 

del Pla de Joc, que preveu noves formes d’intervenir a l’espai de joc dels infants, millorant les 

condicions d’accessibilitat, modernitzant els espais, cercant la col·laboració dels infants i 

promovent la diversitat. 

 

Avui s’expliquen les àrees de jocs infantils de plaça Joanic i plaça Revolució. Hi ha d’altres que 

properament transformarem i és necessari que en un mateix territori tinguem la capacitat de 

donar servei a tots els infants de totes les edats, per tant cal una mirada en conjunt, de manera 

que el sumatori doni serveis per a totes les edats dels infants.  

 

S’adjunta document de presentació. 

 

 

- Intervenció a la pl. poble Gitano 

 

S’informa que al mes de novembre s’iniciarà la segona fase de les obres de la plaça del Poble 

Gitano, al costat Llobregat de la plaça.  Es calcula una duració de tres o quatre mesos d’obres. 

 

 

- Canvi de sentit a Travessera de Gràcia  

 

Està previst realitzar el canvi de sentit a Travessera de Gràcia abans de les obres del mercat de 

l’Abaceria. Es una petició que neix de l’Institut Municipal de Mercats, per poder afrontar millor les 

obres del mercat. 
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4 – TORN OBERT DE PARAULES 

 

 

LC:  

- Valora positivament l’inici del projecte VilaVeïna al barri de la Vila de Gràcia. Alerta d’un 

error en les retolacions, consta “Casal d’avis” en comptes de “Casal de gent gran de 

Montmany”, que seria la denominació adequada.  

 

JM : 

- Exposa que la ubicació de VilaVeïna és de difícil accés per als cotxes, i per tant, poc 

apropiat per aquelles persones que tinguin dificultats de mobilitat. 

 

- Preveu que  el canvi de sentit de Travessera de Gràcia comportarà un coll d’ampolla a 

l’encreuament entre Travessera de Gràcia i Torrent de l’Olla, tenint en compte les 

direccions dels carrers adjacents.   Afegeix que també dificultarà l’accés al barri en cotxe, 

comportant l’aïllament d’una part del  barri, i dificultant d’accés dels serveis 

d’emergència.   

- Pregunta què es pensa fer en relació a la parada de taxis situada a Travessera de Gràcia 

amb Bailèn. 

- Verbalitza que el canvi de sentit de Travessera de Gràcia és una mesura impulsada pel 

Govern actual amb la finalitat de reduir el trànsit de cotxes 

 

TXO: 

- Diu que les mesures polítiques a Vila de Gràcia afavoreixen la reducció del trànsit, i 

promouen els desplaçaments de motos, patinets i bicicletes. Creu que aquestes mesures 

dificulten l’accés per a moltes persones, especialment per a la gent gran qui n’acostuma a 

fer ús per problemes de mobilitat. 

- Considera que no es té en compte la opinió dels veïns de la Vila de Gràcia a la hora de fer 

les mesures i propostes del Districte. 

- Proposa que es posin aparells cardiovasculars per a la gent gran a les places.  

- Pregunta si es respectarà la petició del projecte verd pel mercat de l’Abaceria dels veïns i 

veïnes 

- Consulta si es construirà un espai de pàrquing al Mercat d’Abaceria 

- Pregunta quin supermercat hi haurà dins del Mercat d’Abaceria 

 

 

NQ: 

- Demana que en la creació o renovació de parcs i espais de jocs infantils es planifiquin 

espais amb ombra, així com es faci ús de materials naturals  i d’una estructura que 

promoguin jocs oberts. Dona com a referent el parc de la ciutadella. 

- Consulta on es poden veure els projectes existents 
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JS: 

- Demana que es tingui en consideració l’afectació del canvi de sentit de Travessera de 

Gràcia pel pas pel carrer Llibertat de l’autobús 114.  Informa que , degut a la mida de la 

via, sovint es trenquen els pilons del carrer per l’ús dels camions, preveu que l’autobús 

tindrà dificultats per fer el gir. 

- Consulta l’itinerari que tindran que efectuar els cotxes que surten del pàrquing del carrer 

Milà i Fontanals, els dels tres pàrquings del carrer Quevedo, i els dels pàrquings del carrer 

Siracusa, per sortir de la ciutat. 

 

F (telemàtic) 

- Diu que hi ha un pàrquing de cinc plantes al carrer del mercat d’Abaceria.  Explica que 

amb el canvi de sentit de Travessera de Gràcia s’allargaran molt els itineraris per poder 

accedir a la Ronda de Dalt, perjudicant la política mediambiental. Proposa, per facilitar 

l’accés, que un altre carrer canviï de sentit, com Ramon i Cajal. 

- Informa que el servei municipal “Bicing” acostuma a no tenir disponibilitat de bicicletes 

pel matí. Demana que es reforcin les estacions situades en les parts altes de la ciutat, que 

és on acostumen a tenir més demanda.  

 

XFJ (en representació de l’AFA Teixidores de Gràcia) 

- Volen exposar els problemes i deficiències que hi ha a la escola Teixidores de Gràcia, així 

com de la pacificació de l’entorn escolar. 

 

MS (en representació de l’AFA Teixidores de Gràcia) 

- Sol·liciten que es faci arribar una ubicació alternativa per a la escola.  Expliquen que la 

escola es troba en un emplaçament provisional donat que es va rebutjar la proposta 

inicial del carrer Camèlies, perquè es va valorar que era un solar petit, sense sol, ni espais 

verds.  

- Realitzen un llistat des deficiències de la escola :  

o Els barracons són metàl·lics i envelleixen ràpid,   

o Ràtio baixa entre lavabos i infants (al jardí hi ha dos lavabos per cada tres cents 

alumnes, al primer pis n’hi ha quatre per cent cinquanta infants),   

o Funcionament inadequat de la empresa que s’encarrega de mantenir la neteja 

dels lavabos,  

o Vàters en males condicions de manteniment (rovellats , cantoneres amb ferros 

aixecats) i de funcionament (s’embussen i la cadena no funciona),  

o Portes mal tallades que no obren ni tanquen correctament, 

o Aparells dels aires condicionats situats al jardí del cicle d’educació infantil 3, i no a 

on haurien d’estar per normativa. 

o Manca de drenatge al jardí, comportant que es formin bassals cada vegada que 

plou i que hi hagi mosquits, 

o Manca de sifó, 

o Insuficiència al jardí d’espais amb ombra  
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o Expliquen que aquest any se’ls ha facilitat dos mòduls extra que l’escola utilitza 

per fer ambients, i temen que el Consorci en vulgui fer ús general (com ampliació 

pel nou curs). 

- Des de l’AFA diuen que anualment es fan ampliacions d’infraestructura per assumir les 

noves línies, i sol·liciten que a l’estiu es faci una intervenció definitiva a la escola que les 

cobreixi fins a sisè. 

- Demanden la pacificació de l’entorn. 

 

 

3a Intervenció AFA Teixidores 

- (En referència a la pacificació) Exposa que en sis anys des de l’Ajuntament no s’ha 

realitzat cap intervenció per notificar als veïns del barri que al carrer Encarnació  hi aniria 

una escola; ni tampoc s’ha posat cap senyalització informant als vehicles de la proximitat 

d’una escola.  Informa que les famílies s’organitzen cada matí i tarda per posar una tanca 

que fa redirigir el trànsit pel carrer Reig i Bonet.   Des de l’AFA demanen un tall total de 

circulació al tram carrer Encarnació entre Escorial i Torrent de les Flors, deixant pas 

només als vehicles que tenen pàrquing.  També peticionen ubicar a l’espai bancs per 

seure, aparcament de bicicletes i alguna paperera. Afegeixen la petició de crear una zona 

de joc davant de la escola. 

- Des de l’AFA demanen que es tingui en compte que actualment a la escola hi ha 300 

alumnes, però cada any s’amplia per ràtio en 50 persones.  Recorden hi ha una sola porta, 

i que el xamfrà de davant de la escola fa 2 metres.   Consideren que la escola cada vegada 

es fa més petita, i que el pati cada vegada queda més reduït en dimensions.  Afegeixen 

que davant de la escola hi ha el jardí del silenci, i consideren que seria una oportunitat de 

tenir un lloc d’esbarjo si els nens poguessin accedir amb facilitat. 

- Diu que des del Districte es va informar en una reunió a l’AFA que era inviable redirigir el 

trànsit, però que es van comprometre a fer una intervenció parcial per pacificar ( traient 

algun aparcament, movent contenidors i eixamplant la vorera 1 metre davant de la 

escola). Aquesta intervenció es valora insuficient. Sol·liciten que, a més del tall de 

circulació de forma permanent, es posin senyalitzacions verticals i elements de reducció 

de velocitat a la cantonada de Torrent de les Flors i Encarnació. 

 

 

ATA Teixidores (4a) 

 

(Indica que a la reunió de Districte amb AFA Teixidores l’Administració es va comprometre a): 

- Estudiar la instal·lació de coixins berlinesos, o altres mesures de reducció de velocitat als 

carrers Torrent de l’olla amb Encarnació, no s’ha rebut resposta. 

- Senyalitzar les tanques amb l’horari (de tancament), però en el producte facilitat manca el 

logotip de l’Ajuntament, amb el que el veïnat pensa que és una actuació de l’AFA 

- Facilitar tríptics d’informació sobre el Pla de Motos, que no han arribat. 

- Revisar la pilona situada a l’encreuament dels carrers Encarnació amb Escorial, no els 

consta que s’hagi efectuat. 

- Comunica que no s’ha rebut contestació per part de l’Administració quan es va enviar 

l’acta de la reunió, ni d’un document amb propostes 
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- Es reivindiquen les demandes:  pintura vermella per pintar un logo, més senyalitzacions, 

coixins berlinesos o altres maneres de reduir les velocitats del transit, estudiar el canvi de 

sentit i trajecte del 114,  i tancament permanent de circulació al carrer. 

 

JZA (en representació de la plataforma dels carrers i places de Gràcia) 

- Consulta on es vol posar l’espai de carrega i descarrega al Mercat d’Abaceria 

- Agraeix el tema de l’avançament dels horaris de les places. Expressa que des de la 

plataforma hi ha la impressió que hi ha temes que queden despenjats. Verbalitza que la 

tornada a l’activitat econòmica ha implicat també l’augment del soroll nocturn, causada 

principalment per clientela descontrolada de l’hostaleria.   

- Exposa també l’increment de tràfic de substancies que es consumeixen a l’exterior i que 

provoquen encara més xivarri del que es normal. 

 

AG: 

- Diu que té cinc contenidors de brossa a la seva porta i, donat que a casa seva hi ha 

persones asmàtiques, demana que es canviïn de situació. 

 

AP: 

- Explica que el carrer de la Granja es va fer plataforma única fa uns anys.  Des d’aleshores 

informa que s’aturen les camionetes de repartidors, i que hi ha  molt transit de cotxes i 

persones. Els cotxes que pugen cap a Travessera de Gracia es troben amb una vorera 

envaïda, i trepitgen l’altra vorera, amb la qual cosa la gent que circula s’ha d’enretirar. 

Demana que es busqui una solució.   


