
Assemblea Oberta
23/01/16
Acta

Ordre del dia

1. Presentació i validació nova consellera tècnica del Districte

2. Breu explicació “Què és el PAD” i procés d’elaboració i participació

3. Treball en grups sobre les propostes concretes del PAD

4. Retorn a l’Assemblea del treball realitzat als grups

1. Presentació i validació nova consellera tècnica del Districte

Breu presentació de la futura Consellera Tècnica de Barcelona en Comú al districte de 
Gràcia, la Judit Calàbria.
Validada per l'assemblea per majoria absoluta amb 2 abstencions

2. Informació PAD-PAM

L'objectiu d'aquesta assemblea oberta és debatre i fer aportacions al document 0 que és 
el document elaborat conjuntament pels tècnics del districte i l'equip de conselleres, un 
cop inclosos tots els punts que portàvem al Programa de Gràcia en Comú.

Es fa una breu explicació dels processos participatius del PAD i PAM, a destacar que aviat
es tindran les dates dels consells de barri i sectorials on es tractarà i debatran amb el 
veïnatge i les entitats les propostes del PAD.

En qualsevol cas s'anirà informant a l'Assemblea de Gràcia en Comú de totes les 
activitats així com de la posada en marxa del procés de participació digital que també serà
obert a tothom.

3. Treball en Grups i Retorn 

Retorn dels debats dels grups a tota l'Assemblea:

 Drets socials, Gènere i Cultura

Propostes per afegir

 Divulgació de la sensibilitat cap a la diversitat funcional
 Sensibilització sobre el col·lectiu LGTBI
 Seguretat en els espais públics per a les dones.
 Canvi del model de gestió de “juntes” a dinamitzador tècnic pels Casals de gent 

gran.



 Aules d’extensió universitària per a gent gran.
 Promoure la interculturalitat a la Festa Major.
 Promoure la interculturalitat en les activitats dedicades a la gent gran.
 Sensibilització als centres educatius sobre la interculturalitat.

A més a més es proposa afegir en altres blocs:

 Revisar el tipus de gestió dels equipaments públics → fer una diagnosi.
 Fer un anàlisi dels tipus d’usuari que freqüenta els casals de gent de gran.
 Refugiats.

 Educació, Salut i Participació

Importància de tirar endavant l'INS Vallcarca i la definició del Mapa Escolar, no com a 
recull de punts sinó incorporant tots els factors possibles.

Fer de Gràcia un Districte Educatiu, basat en els valors de Barcelona en Comú (solidaritat,
diversitat cultural, educació en valors ecològics, conciliació i activisme).

Prioritzar l'adquisició de sòl per a la construcció de centres escolars i bressols.

Proposta també de fer un Mapa de Salut del districte que vagi més enllà dels CAPs, 
Hospitals i CUAPs. Que inclogui Centres de Dia, Serveis de dependència, Salut 
preventiva...). Ampliar conceptes.

Aconseguir el que s'està proposant ja l'equip de govern: que els Consells de barri i 
sectorials siguin veritables espais de participació ciutadana, també de tots i totes aquelles 
veïnes que fins ara no s'han sentit interpel·lats.

Les audiències públiques han de ser una mostra de transparència per part del govern.

 Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient

No es detecten mancances respecte del programa de GC.
Proposta de tendir a l'ampliació de La Violeta, tenint en compte la necessitat d'espais i la 
manca de Centre Cívic al barri. Estar atents al local colindant.

Assegurar que l'ús de l'espai del Cap Quevedo es decideix aviat i es posa en marxa 
perquè s'està deteriorant.

Accelerar desafectacions per no allargar situacions de provisionalitat.

Prioritat: Vallcarca. Que sigui una empremta important del llegat de Bcomú.

Proposta de revisar els temps de recollida de les escombraries.

Revisar també l'aparcament de motos en vorera.



 Turisme i Nou Model Econòmic

Només es tracten dos temes:
a. Turisme:  l'Ajuntament de Barcelona està realitzant un estudi de l'oferta turística de 
Barcelona, inclòs el districte de Gràcia que s'ha de presentar al març perquè la moratòria 
de Gràcia s'acaba i s'ha de perfilar un nou model.
Quedem emplaçats a fer un “relat del turisme que volem” dins del barri que volem, com a 
GC.
Estem d'acord en que la Vila ja està saturada i la resta de barris comencen a tenir 
tensions, com al Camp d'en Grassot, on estan proliferant noves ofertes (amb llicències 
d'abans de la moratòria).  Respecte al Parc Güell, està pendent el procés participatiu però
ara mateix no és un tema prioritari.

b. Reforma de l'Abaceria: des de l'Ajuntament i l'Institut de Mercats s'està estudiant en la 
viabilitat de diverses opcions: amb i sense supermercat, amb i sense pàrquing...
Com a GC és clara l'aposta de sortida: no super i no pàrquing però quan es tinguin les 
propostes s'hauran de debatre perquè hi han molts grups de persones implicades 
(paradistes, veïns i veïnes, entitats, plataformes...)

4. Aportacions individuals desprès del retorn

En el torn d'intervencions sorgeixen els següents punts:
- proposta de facilitar telèfon públic per denunciar pisos turístics il·legals
- ampliar serveis públics (lavabos) a dins del Parc Güell
- aclarir el tema de l'ocupació d'espais públics per part de col·lectius com el 3 Lliris. L'Eloi 
contesta que s'ha tenir un enfoc global d'espais públics cedits per a ús ciutadà i que 
l'aposta de l'Ajuntament és la gestió cívica. I és en aquesta línia que s'estan duent a terme
els contactes.
- fer una quantificació de llocs de treball creats per les actuacions al districte
- aprofitar precisament que el tema Parc Güell no està al ull de l'huracà per fer propostes 
d'obertura (podria ser temporal)
- audiències públiques no només han de ser una mostra de transparència sinó que han de
ser veritables espais de participació 
- es detecten alguns punts diferents dels que anaven al programa: canvi de qualificació de
la pça de la Sedeta a zona verda era al programa i no surt al PAD i espai per adolescents 
que va fer l'anterior govern no era al nostre programa (la nostra proposta clara era un 
casal de joves, concepte més ampli)
- proposta de contestar a tothom que participi en el procés del PAD, fins i tot a aquells de 
qui no s'ha acceptat la proposta per manca de suport. L'Eloi contesta que degut al gran 
nombre de propostes presentades tindria un cost molt elevat i fer-ho només a Gràcia no 
seria molt just per la resta de barris.
- model de casals de gent gran que es proposa (dinamitzadors tècnics) és el de l'anterior 
mandat amb dinamitzadors externs i es pregunta si és el millor.
La Clara (consellera de Gent Gran) convida a fer alguna sessió sobre els Casals de Gent 
Gran per fer aportacions i propostes “en comú”.
- refugiats: es demana un posicionament de l'Ajuntament (falta el nivell institucional 
perquè la ciutadania ja està organitzada), i un pronunciament del Consell del Districte.
S'anuncia que s'està parlant d'agermanaments amb nuclis i ciutats, dins del grup Barri 
Obert.


