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Una ciutat per als barris

82. Desenvolupar un pla general de foment de l’associacionisme a
nivell de Barcelona que contempli les especificitats de l’Eixample,
i que faciliti el creixement de les entitats. Especialment en uns
moments de crisi.

històrica per indrets amb significança en la història contemporània del Districte (fets relacionats, per exemple, amb la
Setmana Tràgica, el moviment sindical, el 19 de juliol de 1936, el
maig de 1937, la lluita antifranquista, etc.).

83. Reforçar el Consell de Comerç com a òrgan de participació i
diàleg permanent amb les entitats de botiguers.

96. Elaborar un mapa interpretatiu de l’Eixample, que inclogui
edificis històrics, indrets destacats i procés de creixement i constitució dels diferents barris.

84. Promoure actuacions especials en zones afectades per obres
de gran magnitud com l’entorn del Mercat de Sant Antoni, del
Mercat del Ninot o les zones afectades per les obres del TAV, tot
garantint que el comerç que se’n vegi afectat rebi l’ajut necessari
per part de l’administració.
85. Reforçar el paper del Consell de Comerç del districte com a
espai de comunicació directa entre les entitats i els responsables
municipals de seguretat, neteja, urbanisme i espai públic.
Medi ambient
86. Celebrar des del Districte els dies internacionals declarats per
la ONU i aprofitar per sortir al carrer i explicar als ciutadans, mitjançant exposicions didàctiques, totes les estratègies de sostenibilitat que poden aplicar en la seva vida quotidiana.
87. Realitzar auditories energètiques en totes les dependències
municipals per reduir el consum energètic i introduir les millors tecnologies disponibles en aquells sectors més destacats del
consum.
88. Establir, com a mínim, un punt verd mòbil permanent a cadascun dels barris del districte com a sistema provisional mentre no
hi hagi un punt verd fix, o com a complement d’aquest allà on ja
n’hi hagi.
89. Establir un sistema de bonificació per a les persones que
utilitzin de forma habitual els punts verds del districte, addicional
als sistemes ja existents i de major visibilitat.
Societat del coneixement
90. Adaptar la web del districte per fer-la accessible també a les
persones amb dificultats visuals.

Gràcia
On som i què volem
Des d’Unitat per Barcelona treballarem per tal de poder donar
resposta a les necessitats socials i nacionals de Gràcia. Una suma
de barris en un districte que necessita altre cop recuperar el lideratge polític, al costat de les entitats, però per fer-se escoltar amb
força a la ciutat de Barcelona.
Gràcia ha de recuperar l’empenta, trobar l’equilibri entre entitats
i administració, valorar que cada barri té unes necessitats i uns ritmes diferents, cosa que no s’ha sabut fer en el darrer mandat. En
el camí, podrem trobar les oportunitats de generació d’ocupació
que el coneixement i la capacitat innovadora ens poden oferir.
Amb diàleg real i participació amb la ciutadania. Cap a la ciutat
mediterrània i republicana.
· Volem un Parc Güell sense barreres, net i comunicat amb tots
els barris.
· Farem l’escola l’Univers per als petits i impulsarem la creació
d’una Escola Oficial d’Idiomes.
· Concretarem i desenvoluparem, d’acord amb els veïns, el projecte de remodelació de la Ronda del Mig per tal que deixi de
dividir dels barris del Nord del Districte respecte dels del Sud.

Propostes
Equipaments

91. Impulsar mesures de digitalització d’arxius d’entitats i
col·lectius per contribuir a la recuperació de la memòria històrica.

1. Redactar un Pla d’Equipaments que permeti la seva distribució
homogènia en tot el districte de Gràcia.

92. Promoure la creació de mitjans digitals propis de l’Eixample.

2. Convertir el refugi de la plaça del Diamant en un lloc actiu per
la Pau i la memòria històrica.

Identitat i llengua
93. Col·laborar amb el Centre de Normalització Lingüística de
l’Eixample en la seva tasca de normalització lingüística.

3. Crear un circuit on s’inclogui la visita dels dos refugis (Revolució i Diamant) i el campanar de la Vila com a introducció a la
memòria històrica de Gràcia, adreçat a centres educatius.

94. Donar tot el suport a aquells projectes de recuperació
d’història local dels barris.

4. Ubicar a la Violeta o en un altre centre de Gràcia d’un espai
d’interpretació dels refugis de Gràcia.

95. Impulsar la museïtzació de l’Eixample generant una ruta
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Ensenyament
5. Impulsar, en algun dels equipaments educatius, la creació d’una
Escola Oficial d’Idiomes.
6. Impulsar, al Districte, la creació d’un centre de formació
d’adults en horari diürn i nocturn.
7. Promoure als centres educatius la creació de crèdits de lliure
elecció sobre la història dels barris i personatges històrics del
Districte.
8. Promoure la realització de treballs de recerca i crèdits de síntesi amb Gràcia com a marc de treball en qualsevol de les seves
manifestacions culturals i artístiques.

21. Crear un llistat d’elements històrics dels diferents barris, no
inclosos al catàleg de ciutat, per a la seva consideració en l’elaboració de projectes per a la seva preservació.
22. Recuperar el Fòrum del Silenci com a eina de debat social i
polític sobre el Soroll.
23. En aquells espais de nova construcció, donar noms de persones, preferentment dones, lligats al territori, a cada barri, per a
augmentar el lligam al territori i l’orgull de pertinença.
24. Aplicar les conclusions de la Comissió de Nomenclàtor pel
que fa a les propostes de canvis de nom (Ramiro de Maeztu,
Quevedo, Secretari Coloma).
Mobilitat

9. Promoure la creació d’una Escola de Música municipal al
Districte.
10. Dotar l’Institut Bosch i Gimpera, un cop traslladat al nou edifici de l’Avinguda de Vallcarca d’un recorregut educatiu superior.

25. Continuar desenvolupant el Pla de Mobilitat. Noves illes
proposades:
a. Al Barri de la Salut, al voltant del Parc Güell, amb una visió
global de barri.

Medi Ambient
b. Al voltant del carrer Farigola.
11. Revisar el mapa ecològic de Gràcia en funció de les noves
realitats urbanes i de mobilitat.
12. Promoure activament espais per a la recollida selectiva soterrada en aquells espais de remodelació.

c. Al voltant del carrer Riera de Sant Miquel.
d. Al voltant del carrer Grassot.
e. En el triangle Pi i Margall/Travessera de Gràcia/Sardenya.

13. Substituir progressivament els llums amb excessiva contaminació lumínica i alta despesa energètica.
14. Estudiar i promoure la creació d’un nou Punt Verd als Barris
Nord del Districte.
15. Promoure l’estalvi energètic a tots els equipaments on
l’Ajuntament participi en la gestió.

26. Promoure de manera activa, amb els operadors públics i privats, la construcció de nous aparcaments, que permeti la progressiva reducció de cotxes en superfície.
27. Dins d’aquesta promoció, incloure aparcaments per a vehicles
de dues rodes.
28. Incrementar les places d’aparcament de bicicletes.

Urbanisme
16. Acabar la Plaça Lesseps i solucionar els problemes apareguts
per tal de convertir-la en una Plaça Central del Districte.
17. Concretar i desenvolupar l’acord pel Projecte de Remodelació
de la Ronda del Mig que permeti que deixi de ser frontera limitant dels barris del Nord del Districte (Vallcarca, la Salut, el Coll,
Penitents) respecte dels del Sud.

29. Optimitzar el recorregut i la freqüència del busos de barri,
com per exemple el 116.
30. Crear i promoure el transport públic nocturn als barris Nord
(canvi en l’N4 o creació d’una nova línia); allargament de l’horari
dels busos de barri o dels taxis compartits.
31. Fer un Pla d’Aparcaments, actualitzant el fet en el 2006.

18. Desenvolupar la Modificació del PGM a la zona de l’Avinguda
de Vallcarca, tot informant de manera eficient als afectats i afectades i garantint les obligacions dels operadors privats.

32. Canviar les parades del bus turístic de Travessera de Dalt.

19. Actualitzar el Pla d’Usos aprovat el 2004 per a l’adequació als
canvis en l’espai púbic i mobilitat.

Vila de Gràcia I Camp d’en Grassot - Gràcia Nova

20. Dinamitzar les places per a la promoció de l’espai públic amb
activitats de dia.

33. Canviar la parada de taxis del Carrer Olot.

34. Revisar el PEMPRI de la Vila de Gràcia, tenint en compte
els nous canvis en espai públic i mobilitat, perquè sigui realista i
ajustat al present i al futur.
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35. Rehabilitar espais d’interior d’illa per a que aflorin com a
jardins públics que permetin espaiar la densitat.

56. Fer un Pla específic per a vehicles de dues rodes a la Vila de
Gràcia, com a prova pilot de gestió per a estendre-ho a la resta
del Districte.

36. Obrir la Plaça de les Dones del 36 com a espai públic.
37. Reformar el Carrer Pi i Margall, amb la participació de veïns i
veïnes, entitats i el Mercat de l’Estrella.
38. Solucionar la connectivitat del Passeig de Sant Joan i Escorial,
tot resolent les afectacions urbanístiques.

57. Gestionar l’espai públic de forma eficient per tal de poder fer
conviure i compatibles els drets i deures de la ciutadania.
58. Rehabilitar l’interior del Campanar de la Vila de Gràcia per a
fer-lo visitable.
Barris Nord: Vallcarca-Penitents, la Salut i el Coll

39. Millorar les instal·lacions del Mercat de l’Abaceria.
40. Consolidar l’edifici de la Violeta com a dinamitzador
d’entitats de la cultura popular.
41. Ampliar els jardins del mestre Balcells.
42. Ampliar els jardins Salvador Espriu (Jardinets) incloent la
vorera esquerra.

59. Mantenir el Parc Güell com a nexe obert de connectivitat
entre barris.
60. Aplicar, amb el consens de veïns i veïnes les reformes de
manteniment de camins i Verd del Parc Güell, no permetent
l’obertura de nous camins per a vehicles.
61. Crear un equipament esportiu als Barris Nord (Sagarra) per a
l’ús dels equipaments escolars i el veïnat en general.

43. Reformar la Plaça Gala Placídia.
44. Continuar reclamant l’adquisició de la Caserna de la Guàrdia
Civil a la Travessera de Gràcia per a la creació d’equipaments i
habitatges al servei de la ciutadania.
45. Incloure 2 o 3 petits paisatges per a la seva restauració (font
travessera de Gràcia, Plaques Castells carrer Xiquets de Valls,
senyor Rovira).

62. Fomentar la nova Biblioteca de Penitents com a node de dinamització cultural i veïnal del barri.
63. Fomentar la finca de Sant Salvador com a espai de cultura i
com a Centre d’Interpretació del Parc de la Creueta del Coll.

46. Demanar i aplicar la Llei de Barris a la Vila de Gràcia.

64. Lligar la connexió global del barri de la Salut mitjançant
l’obertura del Carrer Maignon per Sant Josep de la Muntanya,
amb un vial exclusivament per a ús de vianants, per bicicletes i
bus del barri.

47. Reformar la Plaça del Sol amb la participació de veïns i veïnes
i comerciants.

65.Fer, juntament amb l’obertura, un manteniment integral del
Carrer Maignon aprofitant les obres a la zona.

48. Enllestir la construcció del CEIP l’Univers del carrer Bailèn.

66. Crear nous espais públics (adequació dels jardins Menéndez
Pelayo).

49. Reformar la Plaça del Poble Romaní amb la participació de
veïns i veïnes un cop acabi el CEIP provisional.
50. Construir l’equipament esportiu del carrer Neptú, amb usos
per part dels equipaments educatius i de la resta de la ciutadania.

67. Revisar el PGM de Penitents, tot fent aflorar espais per a habitatge protegit, zona verda i un equipament esportiu.
68. Tirar endavant el Pla dels 3 Turons en la seva vessant gracienca, sobretot en la part del Parc de la Creueta del Coll.

51. Crear un Centre de Serveis Socials al barri del Camp d’en
Grassot - Gràcia Nova.

69. Enllestir la reforma de la zona del 14A.

52. Reformar la Plaça de la Sedeta, d’acord amb els veïns i veïnes.

70. Rehabilitar el jardí del Carrer Marianao.

53. Recerca de sòl per a la Construcció d’un nou IES a la Vila de
Gràcia.

71. Construir un nou aparcament al barri del Coll per a solucionar
els problemes d’aparcament a la zona.

54. Crear una nova Escola Bressol a la Vila de Gràcia.

72. Construir un aparcament al barri de la Salut.

55. Acabar l’Edifici Albert Musons i el posarem a disposició de la
Fundació de Festa Major de Gràcia i els Castellers de la Vila de
Gràcia.

73. Acabar de soterrar, a tot Gràcia, negociant amb les companyies de serveis (aigua, llum, etc.) el soterrament dels pals de llum i
telèfon.
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74. Potenciar el parc de la Creueta com a espai de convivència
veïnal i de manifestacions culturals, esportives i artístiques.

93. Promoure l’ús del català entre els joves graciencs.
94. Potenciar els JIP, Jove Informa’t i Participa

75. Renovar paviments i voreres de diversos dels carrers que no
s’hagin pogut incloure en aquest mandat.
76. Arranjar i recuperar l’antiga deu de Vallcarca.

Drets Civils i Solidaritat
95. Consolidar el Consell de nous graciencs com a espai
d’integració i tractament de problemàtiques.

77. Reforçar el Pla Comunitari de la Salut.
78. Incloure la font de la Miranda dins dels petits paisatges.

96. Proporcionar atenció, orientació, i formació sobre els recursos
existents dels drets civils tot facilitant-ne l’accés.

79. Incloure l’entorn de l’antiga casa colonial (pous) dins dels
petits paisatges.

97. Donar una veritable empenta al Consell de Solidaritat i a la
marca Gràcia Solidària.

80. Estudiar l’efecte de la Llei de Barris al Coll i les seves millores
i desenvolupament.

Serveis Socials, Salut i Gent Gran

81. Estendre el Programa Patis Oberts als Barris Nord.
82. Desenvolupar el Pla Integral de Mas Falcó, que permeti
equilibrar l’accessibilitat, el verd i l’aparcament.

98. Convertir el Consell de Salut en una veritable xarxa d’anàlisi i
propostes de salut per al Districte de Gràcia.
99. Promoure les sessions de Memòria dels barris amb conferències dels propis veïns i veïnes a la gent jove per preservar els
records informals i la transmissió de la història no escrita.

Dona
83. Potenciar la Plaça de les Dones del 36, oberta, com a espai
per activitats de l’àmbit de la Dona (Dia Internacional contra la
Violència de Gènere, Festa Major, etc.).
84. Donar a conèixer els personatges femenins que han tingut
algun tipus de tasca rellevant mitjançant l’edició de calendaris,
exposicions, etc.

100. Fer del nou CAP de la Vila de Gràcia un node eficient i
promotor del projecte RÀDARS.
Participació
101. Realitzar un procés participatiu per als usos del nou equipament a la zona de l’Avinguda de Vallcarca.
Comerç

Joventut
85. Consolidar el Casal de Joves de Gràcia, com a veritable
dinamitzador d’entitats juvenils i vehiculador de polítiques de
joventut.
86. Crear dins del Casal de Joves, estudis de gravació que permetin als grups graciencs fer un pas endavant en quantitat i qualitat.
87. Gravar CD de diversos grups del districte emprant la llicència Creative Commons per a donar-los a conèixer i potenciar
l’associació de Gràcia amb la Música.
88. Potenciar l’associacionisme juvenil.
89. Fer una campanya de promoció del teixit associatiu juvenil
fent, entre d’altres mesures, un Espai Jove dins la Fira d’Entitats.

102. Donar suport a la creació d’un eix comercial potent i modern
a la Vila.
103. Promoure que els comerços s’adhereixin a les associacions
de comerciants.
104. Potenciar el comerç de proximitat en aquells barris amb
menor presència mitjançant mesures actives.
105. Potenciar el comerç de proximitat a l’interior del Parc Sanitari Pere Virgili.
106. Potenciar el comerç de proximitat en tota la zona del Pla
Avinguda Vallcarca-Farigola.
107. Promoure activitats de difusió del valor social del comerç de
proximitat.

90. Crear un punt d’informació juvenil a la Sedeta.
91. Adequar la xarxa de Punts d’Informació Juvenil al Pla
d’Equipaments Joves.
92. Augmentar l’horari nocturn de les sales d’estudi en diferents
equipaments com ara biblioteques.

108. Continuar promocionant les activitats comercials al carrer,
que permetin la difusió del comerç de proximitat.
109. Augmentar els ajuts en el percentatge de subvencions per a
la millora de l’accessibilitat dels comerços.
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110. Impulsar projectes de difusió i defensa de l’artesania petita i
mitjana de Gràcia.
111. Augmentar les subvencions al Comerç per a propostes de
promoció (llums de Nadal, Comerç al Carrer).
Comunicació
112. Fer una Ràdio Gràcia que es pugui escoltar via Internet i
amb possibilitat de descarregar la programació.
Cultura
113. Consolidar activitats culturals en l’àmbit de tots els Països
Catalans, tot fent xarxa amb les diverses entitats i manifestacions
culturals que hi ha a Gràcia.
114. Desenvolupar el Pla Estratègic de la Música.
115. Fer una campanya de promoció de la Festa Major entre la
gent jove, per a afavorir el relleu generacional.
116. Continuar la tasca iniciada de potenciació de la cultura
popular i fer-ne un possible vector econòmic i de difusió.
117. Crear convenis amb les entitats com a pas següent a la revisió
del Protocol Festiu.
118. Consolidar activitats culturals en l’àmbit de tots els Països
Catalans.

Horta – Guinardó
Avui hi ha molts ciutadans i ciutadanes que travessen dificultats
econòmiques i cal fer un èmfasi especial en tot allò que garanteix la qualitat de vida i el benestar. Els serveis públics com
l’educació, la sanitat, els serveis socials,... són fonamentals, cal
reforçar-los, i hem d’assegurar que estiguin dotats econòmicament.
Però també cal avançar en l’oferta lúdica i en equipaments perquè els joves, la gent gran, tots i totes necessitem espais i activitats que ens ajudin a desenvolupar-nos com a ciutadans.
I tot això no ho volem fer sols, ho volem fer amb la complicitat de
la ciutadania i del seu teixit associatiu.
· Farem de Collserola un espai natural de convivència, arranjant i senyalitzant camins i fonts i finalitzarem la ronda verda.
· Millorarem l’accessibilitat i la mobilitat adaptant-la a la
realitat dels barris de muntanya i farem illes de vianants en els
nuclis històrics.
· Farem un pla de xoc per millorar l’espai públic i els equipaments en els barris que tenen un endarreriment històric en
inversions.

On som i què volem
Horta-Guinardó ha vist durant aquest darrer mandat i també
en l’anterior com s’han aprovat diversos planejaments que han
de marcar una transformació en diversos barris del districte. Les
MPGM de la Vall d’Hebron, el Carmel i Tres Turons en són els
principals planejaments urbanístics aprovats. També es va aprovar
a finals del mandat anterior el Pla d’Equipaments amb el suport
de tots els grups municipals.
Per un altre costat hi ha barris del districte que han viscut un
endarreriment històric pel que fa a inversions que són molt
necessàries. Aquest és el cas de Sant Genís, Can Baró i la part alta
del barri de la Font d’en Fargues.
Altres actuacions que van amb retard són la reforma del mercat
del Guinardó i l’illa d’equipaments previstos, així com el trasllat
del mercat de la Vall d’Hebron i el paquet d’equipaments previstos a la Llosa.
La declaració de parc natural a Collserola també ha arribat a final
d’aquest mandat municipal i encara és una incògnita què determinarà el pla director pel que fa als límits del parc.
A l’igual que en la resta de districtes de la ciutat, Horta-Guinardó
ha patit els efectes de la crisi i alguns indicadors com són les
entitats de suport social ens alerten de l’augment de persones que
requereixen el seu ajut. També el comerç està patint la crisi i són
molts els negocis que han tingut que tancar. El comerç que prolifera actualment és en gran part comerç de poca qualitat.
La implementació dels consells de barri no ha estat ben planificada i en la majoria de casos han esdevingut focus de conflicte entre
el govern municipal i la ciutadania. S’ha produït una saturació
d’òrgans de participació i no hi ha un perfil concret per a cadascun d’aquests òrgans.
Les formes emprades per l’equip de govern al districte han
provocat confrontacions en diversos punts (conflicte sala de
venopunció, MPGM Carmel, Sant Genís, ...).
Unitat per Barcelona entén el programa municipal del districte
com un full de ruta per a millorar la ciutat per a les persones que
hi viuen. Volem recuperar el concepte i els valors de ciutadania.
Totes les propostes les hem generat en aquest sentit i contemplant els diversos àmbits. No volem centrar-nos principalment
en l’obra pública, tot i que entenem la millora de l’espai públic
com un element clau en la forma de viure a la ciutat i de la seva
capacitat de transformació. Unitat per Barcelona té molt clar un
model de ciutat fet a mida de les persones que hi viuen i basat en
l’essència del republicanisme. Aquest és el model que abans des
del govern municipal i aquests darrers anys des de l’oposició ens
ha marcat el camí a totes les proposicions i iniciatives que hem
endegat.
Creiem que, per davant de tot, hi són els serveis a les persones.
Que en el moment actual hi ha molts ciutadans i ciutadanes
que travessen un camí ple de dificultats econòmiques i que s’ha

