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(*) Reduir els impactes negatius
del turisme
Reduir els impactes negatius del turisme, sent
més estrictes amb el control, les inspeccions i
les condicions per a llicències d’allotjaments d’ús
turístic, bars, restaurants i locals d’oci nocturn i
amb l’organització de l’espai públic compartit entre
veïnat i turistes; a fi de crear un turisme alternatiu,
no massificat i sostenible, interessat en la vida de
barri i en el llegat i la cultura dels districtes.
Per aconseguir-ho cal elaborar, amb la
participació de tots els actors corresponents, un
Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme
per a tota la ciutat.

(*) Garantir el dret a un envelliment digne,
actiu, autònom i saludable des dels
districtes
Analitzar, atenent a les especificitats de
cada districte, les realitats de les persones
grans, especialment les que viuen soles i les
dependents, per tal de detectar situacions de
vulnerabilitat i pobresa i poder fer-les front amb
iniciatives com ara:
›››› Garantir serveis de teleassistència i atenció
domiciliària.
›››› Potenciar el projecte Radars, programa
d’atenció social per persones grans que viuen
soles.
›››› Mantenir i ampliar el programa Àpats en
Companyia als casals de persones grans.
›››› Millorar la xarxa d’equipaments de persones
grans.

(*) Avançar cap a la garantia de plaça
pública de proximitat als centres
educatius
Avançar cap a la garantia de plaça pública de
proximitat als centres educatius de primària i
secundària.

(*) Fomentar el comerç de proximitat:
tradicional, singular, ecològic i cooperatiu
Fomentar el comerç de proximitat: tradicional,
singular, ecològic i cooperatiu. Promoure les
cooperatives de consum.

(*) Impulsar polítiques contra el racisme
i la xenofòbia
Impulsar polítiques contra el racisme i la
xenofòbia. Treballar per fer efectiu el tancament
de la llibreria Europa (a Gràcia), del Casal
Tramuntana (a Sant Martí), etc.

(*) Reduir la contaminació acústica
i atmosfèrica
Reduir la contaminació acústica i atmosfèrica en
carrers com el de l’Escorial, la plaça de Joanic i
d’altres mitjançant la limitació del trànsit.

(*) Desenvolupar el projecte dels
Tres Turons
Desenvolupar el projecte dels Tres Turons, de
manera participada i d’acord amb els criteris del
2005 i la modificació del pla general metropolità
del 2010.

(*) Potenciar el corredor i els espais
verds a Collserola
Potenciar espais verds i el corredor verd a
Collserola.
›››› Impulsar un projecte ambiental de barris verds
als barris de la zona nord de Gràcia, aprofitant
l’entorn i les diverses iniciatives existents:
l’escola, l’aula, el centre cívic, les entitats...
›› ›› Ampliar horaris i serveis a l’espai bosc
Turull.
››››
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Les mesures marcades amb (*)
s’impulsaran des de les gerències
municipals de l’Ajuntament amb la
col·laboració de diversos districtes.
És a dir, que es tracten de mesures ja
incloses (amb una altra redacció) en
el nivell de ciutat; no obstant això, es
recullen aquí atès que per a aquest
districte són prioritàries.

(*) Promocionar la generació,
l’autoconsum i la compartició d’energies
renovables
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Elaborar el pla d’usos de Gràcia amb les
mesures del procés participatiu “Quina
Gràcia”
Elaborar el pla d’usos de Gràcia que implanti
les mesures recollides en el procés participatiu
“Quina Gràcia” i recollir les propostes per als
aspectes que van més enllà del pla d’usos.
Estudiar i, si escau, aturar l’aprovació del permís
de construcció d’una residència d’estudiants al
carrer de Sèneca amb el de Minerva.

Desenvolupar el pla de mobilitat de Gràcia
per promoure la mobilitat sostenible
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Desenvolupar i millorar el pla de mobilitat de
Gràcia per promoure la mobilitat sostenible,
augmentar els espais segurs per a vianants i
reduir la contaminació mitjançant les restriccions
de trànsit privat per hores o dies, afavorint l’ús de
la bicicleta i aconseguint més carrers de prioritat
invertida. Adequar les les operacions de càrrega
i descàrrega per afavorir el petit comerç. Evitar
que les motos aparquin sistemàticament a la
vorera i redueixin l’espai per a vianants, regulant
zones d’aparcament en vorera per a motocicletes
(especialment en carrers amb vorera elevada,
com el del Torrent de l’Olla i el de Gran de
Gràcia). Gestionar participativament els conflictes
de mobilitat que puguin sorgir.

Desenvolupar un pla de suport
a l’associacionisme a Gràcia
Desenvolupar un pla de suport a
l’associacionisme que habiliti espais i canals
perquè les entitats puguin informar la ciutadania
de les activitats que promouen, que faciliti la
incorporació de nous membres, que fomenti
la coordinació entre entitats i que permeti
avançar en models publicocomunitaris de
gestió d’equipaments i serveis. Entre d’altres,
donar suport al conjunt de col·lectius, entitats i
campanyes de solidaritat internacional que tenen
seu a Gràcia.

Millorar la mobilitat i la connectivitat
per a vianants amb més escales
mecàniques
Millorar la mobilitat i la connectivitat per a
vianants amb la instal·lació de més escales
mecàniques als barris de la zona nord.
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Elaborar un pla d’equipaments de Gràcia
Elaborar, a partir d’un procés participatiu, un
pla d’equipaments que reculli les necessitats
dels barris i defineixi les possibles accions de
rehabilitació i construcció. Un dels aspectes que
ha de contemplar són els locals de Districte per a
entitats de lleure, cíviques, culturals, juvenils, etc.

Motivar espais d’intercanvi de sabers
intergeneracionals
Motivar espais d’intercanvi de sabers
intergeneracionals (llars d’avis que funcionen
alhora com a guarderies) perquè infants i gent
gran comparteixin equipaments i recursos, a més
de professionals, activitats i vivències.

Potenciar la coeducació a les escoles
de Gràcia
Potenciar la coeducació a les escoles seguint
l’experiència de l’escola bressol municipal La
Fontana, i treballar per la creació a Gràcia de la
xarxa d’escoles per la coeducació.

Implementar plans comunitaris
Implementar plans comunitaris a tots els barris i
potenciar el pla comunitari del barri de la Salut.

Completar el servei d’urgències i
recuperar servei d’atenció sexual
i reproductiva
Completar el centre d’urgències d’atenció
primària de l’Esperança, estudiar-ne l’obertura
24h i la millora de la qualitat i dels serveis.
›››› Recuperar el servei de Tardes Joves (atenció
sexual i reproductiva) al centre d’atenció
primària Larrard.
››››

Millorar els espais públics (accessibilitat,
urinaris, espais per a gossos...) i ordenar
el Parc Güell
Millorar els espais públics i la connexió amb
els parcs i els espais naturals dels barris
de la zona nord, especialment pel que
fa a l’accessibilitat (escales mecàniques,
ascensors, etc.).
›››› Estudiar la instal·lació d’urinaris públics.
›››› Crear noves àrees d’esbarjo per a gossos i
sensibilitzar els propietaris d’animals sobre la
tinença responsable.
››››
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Detectar i fomentar iniciatives que promoguin
passejades culturals al Districte.
›››› Donar suport a les festes majors de tots els
barris.
››››

[El Coll] Treballar per implantar les
mesures resultants de la jornada
comunitària del Coll
[La Salut] Buscar alternatives per millorar
l’accessibilitat de l’equipament de
La Miranda
Buscar alternatives per millorar l’accessibilitat de
l’equipament de La Miranda.

[Camp D’en Grassot i Gràcia Nova]
Millorar els busos de barri a Camp d’en
Grassot i Gràcia Nova

[La Salut] Seguir i controlar la gestió del
projecte d’equipaments sobre l’espai
de l’antiga Clínica Quirón

Estudiar l’ampliació d’horaris, de trajectes i de
freqüències de pas dels busos de barri 114 i 116
amb l’objectiu de connectar els barris de la Salut
i del Baix Guinardó amb el de Camp d’en Grassot
i Gràcia Nova i de restablir la circulació del 114
en dies festius.

[La Salut] Facilitar l’encaix del comerç
dedicat al turisme i del que requereix
el veïnat

[Camp D’en Grassot i Gràcia Nova]
Convertir la plaça de La Sedeta en la plaça
major del Camp d’en Grassot i Gràcia
Nova

››››

[Camp D’en Grassot i Gràcia Nova]
Millorar els equipaments al Camp
d’en Grassot i Gràcia Nova
Prioritzar i desenvolupar de manera participada
diverses mesures en matèria d’equipaments:
›››› Obrir un casal de joves a La Sedeta.
›››› Obrir i gestionar públicament l’escola
bressol municipal del carrer de l’Escorial,
especialitzada en atenció a infants
pluridiscapacitats.
›››› Adquirir els terrenys qualificats de
transformació a zona verda (17/6) de l’àmbit
dels jardins d’Antoni Puigverd del barri del
Camp d’en Grassot amb l’objectiu de dedicarlos a equipament públic.

[El Coll] Impulsar un projecte de barris
verds a la zona nord de Gràcia
››››

Impulsar un projecte ambiental de barris verds
als barris de la zona nord de Gràcia, aprofitant

[La Salut] Impulsar un projecte de barris
verds a la zona nord de Gràcia
Impulsar un projecte ambiental de barris verds
als barris de la zona nord de Gràcia, aprofitant
l’entorn i les diverses iniciatives existents:
l’escola, l’aula, el centre cívic, les entitats...
›››› Ampliar horaris i serveis a l’espai bosc Turull.

[La Vila De Gràcia] Repensar el pla
especial de millora, protecció i reforma
interior de la Vila de Gràcia
Repensar, de forma participativa, el pla especial
de millora, protecció i reforma interior de la
Vila de Gràcia, amb l’objectiu d’augmentar el
verd urbà, reduir les afectacions, buscar noves
oportunitats per crear nous equipaments i
incorporar la conservació de les tipologies
tradicionals i del paisatge urbà.

[La Vila De Gràcia] Aconseguir que el
solar del carrer Encarnació 62-64 tingui
una qualificació d’equipament públic
i zona verda
Corregir l’error en el planejament del solar del
carrer Encarnació números 62 a 64, intercanviant
les qualificacions urbanístiques dels dos solars
limítrofs per tal d’aconseguir que el solar tingui
una qualificació d’equipament públic i zona verda
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Fomentar les passejades culturals i donar
suport a les festes majors de tots els
barris

l’entorn i les diverses iniciatives existents:
l’escola, l’aula, el centre cívic, les entitats...
› Ampliar horaris i serveis a l’espai bosc Turull.
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Estudiar de forma participada alternatives a
la situació actual de tancament del Parc Güell
amb l’objectiu de reduir els efectes del turisme
en el parc i entorn, i d’eliminar les barreres
físiques.
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i, al mateix temps, resoldre la situació d’afectació
de l’edifici d’habitatges. Promoure un procés
participatiu a partir del pla d’equipaments de
Districte per dedicar-ho a equipament públic.

[La Vila De Gràcia] Obrir la plaça de
les Dones del 36
[La Vila De Gràcia] Recuperar la
comissaria de Lesseps com a
equipament públic per al barri
Recuperar la comissaria de Lesseps com a
equipament públic per al barri. Promoure un
procés participatiu a partir del pla d’equipaments
de Districte per decidir-ne l’ús.

[La Vila De Gràcia] Accelerar l’obertura
del CAP Vila de Gràcia
Treballar amb la Generalitat per accelerar
l’obertura del centre d’atenció primària Vila de
Gràcia, a l’antic edifici de la Sala Cibeles al carrer
de Còrsega.

[La Vila De Gràcia] Impulsar dues línies de
primària a l’escola Univers i una línia més
de secundària a la zona de Gràcia Sud

Remodelar el mercat de l’Abaceria preservant el
teixit comercial de proximitat de l’entorn.

[Vallcarca i Els Penitents] Implantar els
acords resultants del procés participatiu
de Vallcarca
Implantar els acords resultants del procés
participatiu de Vallcarca: crear la plaça de la
Farigola, potenciar el corredor verd de Vallcarca
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[La Vila De Gràcia] Remodelar el mercat
de l’Abaceria
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i la plaça del mercat (de forma triangular a la
sortida del metro de Vallcarca). Promoure la
casa-taller, la casa-comerç, la casa-oficina (La
Farigola). Crear espais per a la vida associativa i
social. Fer barri.

[Vallcarca i Els Penitents] Evitar la cessió
d’un espai de titularitat pública del
parc sanitari Pere Virgili a la Universitat
Internacional de Catalunya
Estudiar i, si escau, evitar la cessió d’un espai de
titularitat pública del parc sanitari Pere Virgili a la
Universitat Internacional de Catalunya.

[Vallcarca i Els Penitents] Promoure
un centre esportiu municipal a Lesseps
Instar a la construcció de l’institut d’educació
secundària de referència de Gràcia Nord, el
Vallcarca. Mentrestant, adequar el solar per a ús
públic.

[Vallcarca i Els Penitents] Instar a la
construcció de l’institut d’educació
secundària Vallcarca
Instar a la construcció de l’institut d’educació
secundària de referència de Gràcia Nord, el
Vallcarca. Mentrestant, adequar el solar per a ús
públic.

[Vallcarca i Els Penitents] Impulsar un
projecte de barris verds a la zona nord
de Gràcia
Impulsar un projecte ambiental de barris
verds als barris de la zona nord de Gràcia,
aprofitant l’entorn i les diverses iniciatives
existents: l’escola, l’aula, el centre cívic, les
entitats...
›››› Ampliar horaris i serveis a l’espai bosc Turull.
››››

