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Acord inicial per un pla d’usos restrictiu
que permet reordenar bars als grans eixos

breus
Gràcia lidera una marxa
a Barcelona contra el
turisme massiu
X.T.

La zona saturada s’estén als eixos d’Astúries i Joanic i la zona verda permet tres llicències en 50 metres
X.T

Un any llarg després que s’engegués el procés participatiu
que va agilitzar l’encarcarat
document inicial del pla d’usos
i, cosa gens fàcil, a cavall de dos
mandats i dos equips de govern
diferents, el Districte i els veïns
organitzats al voltant de la
plataforma Gràcia On Vas? han
arribat aquesta setmana a un
acord inicial sobre la reforma
de la regulació dels espais de
pública concurrència a la Vila
de Gràcia. El canvi manté un
caràcter restrictiu però permet
reordenar bars en una corona
verda i als grans eixos.

L’entitat Gràcia On Vas?, la Plataforma Veïnal Henkel i l’AAVV i
d’Amics del Passeig de Sant Joan
abanderen la manifestació que
tindrà lloc el dissabte 20 de febrer
a les dotze del migdia contra el
turisme massiu i en defensa dels
barris. La marxa, que està convocada a la confluència dels carrers
Mallorca i Marina, està secundada
per altres col·lectius com l’AAVV
de Sagrada Família i la Plataforma
Recuperem el Niza. Els manifestants reclamen el dret a l’habitatge
amb la paralització de nous hotels i el tancament d’apartaments
turístics en defensa d’un turisme
més sostenible.

Albert Balanzà

Qui vulgui obrir un bar, una botiga de degustació, un espai de plats
preparats, però també un negoci
amb activitat musical ho continuarà tenint impossible en l’anomenada zona saturada que l’Ajuntament ha delimitat al voltant de les
places de la Vila i del Diamant, per
sobre i per sota de Travessera i fins
a Còrsega i Travessera de Dalt. Els
veïns han ampliat aquesta zona
vermella als eixos d’accés al metro
com són el carrer Astúries i Bruniquer/Ramon y Cajal des de Joanic. Si en aquesta zona tanca un
bar, no se’n podrà obrir un altre.
El pla d’usos, que ara es discutirà
amb els grups municipals i que es
portarà al ple de Gràcia del 2 de
març, en canvi, ha dibuixat una
àmplia zona verda, amb els grans
eixos d’Escorial i Gal·la Placídia
com a límits, que permetrà al seu

La Taula de Places
s’ultima per arrencar
a finals de febrer

Mapa de la Vila amb les zones de regulació del pla d’usos acordat per districte i veïns

interior, fent corona de la zona
vermella, una reordenació de bars
amb una regla de tres establiments
cada 50 metres. En el perímetre,
Escorial (inclòs Pi i Margall), Galla Placídia, Príncep d’Astúries, Via
Augusta, però també els veïns proposen Travessera de Dalt i Còrsega, n’hi podrà haver cinc cada 50
metres. El més habitual, en tot cas,
és que ja hi siguin i en tot cas, en
aquesta zona verda, si tanca un

establiment, se’n podrà obrir un.
Encara hi ha una variant: si l’amo
d’un bar tanca voluntàriament el
seu negoci en zona vermella, podrà
obrir-ne un altre en zona verda, si
compleix amb aquestes distàncies,
i el cens no decreixerà. “Pot ajudar
a esponjar la zona vermella i capgirem el risc inicial de saturació
a la zona verda”, apunta un dels
portaveus de Gràcia On Vas?, Toni
Ramon, a aquest setmanari.

Les llicències disconformes podran
fer obres però sense créixer en espai
Els establiments de pública
concurrència que incompleixen l’actual normativa del pla
d’usos, els anomenats (i polèmics) disconformes, seguiran
en aquesta casuística, però es
veuran alleugerits d’una situació de paràlisi que els impedia
fer reformes per adequar-se
mínimament. La reforma del

6

pla preveu en una disposició que
facin aquestes obres però, contra el que es preveia inicialment,
aquests negocis no podran créixer en aforament un 10%. Si fan
obres i perden espai, no el podran compensar de cap manera.
També els veïns volen fixar per
escrit que no es puguin unir dos
locals colindants i el document

final preveurà amb tota probabilitat un espai màxim de 150
metres quadrats per a qualsevol nou negoci. Per al departament de llicències quedarà,
en qualsevol cas, si tenen la
llicència correcta per l’activitat que fan, i en qualsevol cas,
aquests establiments seguiran
sent disconformes.

La plataforma, que dilluns es va
reunir amb el Districte, el grup
motor del pla d’usos i entitats,
en una trobada encapçalada pel
regidor Eloi Badia, va donar el
vistiplau inicial dimarts en una
assemblea on també va quedar
clar que Barcelona s’encarregarà
de regular fora del pla d’usos els
hotels, les terrasses, les botigues
de suvenirs i els anomenats polivalents (badulaques) fins i tot
amb un possible cens per evitar el
creixement.
La presència en la reunió de dilluns d’un representant del grup
d’entitats històriques culturals de
Gràcia, G6, va servir per arranjar
que les entitats amb servei complementari de bar tindran dret
a oferir aquest servei “a socis i a
usuaris” sempre i quan no superin
el 25% del seu aforament, no facin publicitat exterior i no tinguin
accés directe (a menys que formi
part del patrimoni). La voluntat
global del Districte és un “cens
decreixent”, segons Badia, i el Districte podrà revocar llicències per
males condicions de l’establiment,
per sancions i per no tenir activitat
durant dos anys.

La Taula de Places, el nou espai
de debat i de consens entre bars,
veïns, cossos de seguretat i entitats, es prepara per arrencar els
treballs previs amb una primera
reunió a finals de febrer, encara
que els treballs efectius s’abordaran entre març i abril. Així ho
han apuntat fonts veïnals de l’entitat Gràcia On Vas?, que també
participaran en els debats a través de la seva sectorial de places.
El pla se centra en Sol, Diamant
i Virreina.

El projecte sostenible
de l’escola La Farigola
opta a premi europeu
La iniciativa de l’escola La Farigola de Vallcarca Substituir el
tovalló de paper pel tovalló de
roba és un dels sis projectes que
l’Agència de Residus de Catalunya ha escollit per optar al VII
Premi Europeu de la Prevenció de
Residus, que es donarà a conèixer
el pròxim mes de mes de maig a
Brussel·les. El projecte del centre gracienc es va posar en marxa
amb l’objectiu de sensibilitzar a
la comunitat educativa entorn la
problemàtica de l’ús de tovallons
de paper al menjador.

