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Gràcia, cap a on vas?
Les pàgines de L’Independent 
ja s’han fet ressò de la prope-
ra aprovació inicial, per part 
de l’Ajuntament de Barcelona, 
de l’anomenat “Pla d’usos” del 
Districte de Gràcia. Un pla que 
regularà l’obertura dels esta-
bliments de pública concur-
rència, com bars, restaurants, 
discoteques, entre d’altres 
activitats. La discussió sobre 
aquest pla ha aplegat fins ara a 
un conjunt de grups i entitats; 
les que signem aquest escrit, i 
d’altres, com les associacions 
de veïns i veïnes de les places 
del Diamant, Lesseps, de la Re-
volució i del Sol,  preocupats 
per la seva incidència, no no-
més en el present, sinó també 
en el futur de la Vila.
Malgrat ara no sigui el mo-
ment d’entrar en el detall de 
les propostes que contenien 
els documents previs que hem 
pogut veure, es pot avançar 
que el Pla no regula específica-
ment els hotels i similars, i que 
tot i que a nivell municipal es 
plantegi prohibir l’obertura de 
nous habitatges turístics, seria 
necessari actuar per controlar 
els il·legals i evitar-ne la proli-
feració de nous. Tampoc el pla 
regula específicament les ter-
rasses dels bars i restaurants, 
que segons l’Ordenança Mu-
nicipal poden ocupar el 50 per 
cent de l’espai de cada plaça; 
agreujant les molèsties del veï-
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natge, la pèrdua de l’espai públic 
i promovent les places com a es-
pais monotemàtics d’oci nocturn. 
A la pregunta “Gràcia, cap a on 
vas?”, nosaltres respondríem: cap 
a on no volem. Cap a un barri es-
pecialitzat en l’oci nocturn. Cap 
a un barri amb un excés d’apar-
taments turístics. Cap a un barri, 
que es va encarint i cada vegada 
més és un barri d’elit. Un barri, 
doncs, que està perdent dia a dia 
el seu caire popular. Un barri al 
que no poden accedir els joves, 
quan deixen la casa de la famí-
lia. El futur de Gràcia està en joc. 
Les transformacions socials en el 
territori gracienc no són immedi-
ates, però la direcció que prenen 

va canviant el ric, divers, teixit 
associatiu que l’ha caracteritzat. 
A Gràcia l’han posada de moda, 
però això l’està matant.    
L’esborrany del Pla d’Usos que 
hem pogut veure no avança en la 
línia del tipus de barri que voldrí-
em: un barri equilibrat en els seus 
usos. Un barri on el diner, el preu 
de l’habitatge, les pressions da-
munt les i els llogaters, els preus 
dels locals comercials, no siguin 
motiu d’exclusió. El nostre anàlisi 
de les línies mestres del nou Pla 
ens fa pensar que aquest no frena 
el procés d’elitització que viu la Vi-
la i continua fent prevaldre els in-
teressos econòmics als del veïnat. 
Però a més, considerem que per 

És necessari un pla 

d’habitatge que proposi 

alternatives als alts preus 

amb pisos de protecció

ser realment efectiu, el Pla 
d’usos s’hauria d’acompanyar 
d’altres plans especials. Un pla 
de protecció i incentius als co-
merços de proximitat, coope-
ratives de consum, botigues 
de tota la vida,... destinades 
especialment a un ús veïnal. 
Un pla d’habitatge que propo-
sés alternatives als alts preus 
de l’habitatge i construís habi-
tatge protegit a la Vila. Un pla 
d’ocupació que fes front a l’atur 
creixent de la població i els de-
sequilibris socials.
El Pla d’usos és d’una entitat tal 
que requereix una real partici-
pació, amplia, que no es pot re-
soldre amb alguna reunió d’in-
formació a algunes entitats. Per 
això aprofitem aquesta tribuna 
per convocar-vos a una Assem-
blea oberta sobre el Pla d’usos 
on us volem explicar tot el que 
sabem i volem conèixer tot el 
que us preocupa. 
El proper dijous 22 de maig, ve-
niu a l’Assemblea oberta al Casal 
Jove La Fontana, al Carrer Gran. 

el bloc

D’aquí a dos mesos i mig, 
l’Esperança tanca per 
vacances durant 31 dies. Un 
fet preocupant i insòlit en la 
trajectòria de les retallades 
en salut al nostre país que 
marca tot un precedent, 
després del tancament de 
plantes i quiròfans a la major 
part d’hospitals. La direcció 
promet reobrir al setembre 
però els treballadors en 
desconfien. Molts temen 
marxar de vacances i no 
tornar mai més a un centre 
que va obrir portes fa 69 anys 
a Sant Josep de la Munta-
nya. Durant l’agost només 
funcionaran les urgències, 
el servei de radiologia i el 
laboratori mentre que als 
pacients pal·liatius ingressats 
se’ls traslladarà de centre. 
Però als professionals els 
preocupa que tots els malalts 
respiratoris que depenen 
de la rehabilitació per tirar 
endavant es quedin sense 
aquest servei durant tot un 
mes, amb els perills que això 
pot comportar per a la seva 
salut. Tot plegat posa en en-
tredit la qualitat assistencial 
que el Govern defensava que 
garantia malgrat les retalla-
des. Veurem amb quina cara 
el conseller de salut s’atrevirà 
a mantenir aquesta tesi... 
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Esperança

Tot i que es planteja 

prohibir l’obertura de 

nous pisos turístics, cal 

controlar els il·legals

equip
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Joan Cullell, veí de Gràcia, i una 

de les persones més implicades 

en la darrera etapa de suport a 

l’Independent.

G6. Col·lectiu que agrupa les sis 

entitats centenàries de la Vila.  

Ramon Botet serà el represen-

tant del grup a l’associació. 

Àlex Guitiérrez. Periodista, 

exredactor en cap de l’Indepen-

dent, ara és el cap de comunica-

ció dels Amics de la Gent Gran. 

Centre Moral de Gràcia. Una 

de les entitats que forma part 

del G6. 

Aurora Vila. Membre del Club 

Excursionista de Gràcia, ha pu-

blicat ara el llibre  “Què n’hem 

fet de les nostres muntanyes?”

Ramon Besora. Advocat i 

psicòleg. Soci i insígnia d’or 

de l’Europa, ha escrit diferents 

llibres d’història. 

Guillaume de Bode. President 

del Club Esportiu Europa.

Associació de Veïns i Comerci-

ants de la plaça Lesseps. 

CEG. Club Excursionista de 

Gràcia.  

Associació de Veïns Gràcia 

Nord-Vallcarca. 

L’Independent suma més 

socis en aquesta nova etapa

L’Associació Cultural L’Independent de Gràcia segueix 

sumant socis per tirar endavant el projecte. A continua-

ció, us presentem una desena més de persones i entitats 

que s’han incorporat a l’entitat en les darreres setmanes 

pel seu paper actiu a la Vila. 


