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El territori
•La superfície del barri ocupa 1,3 km2.

•És l’extensió que ocuparien 18 camps de futbol.

•Disposa de 16 places públiques, que són espais de convivència i
cohesió.
•La trama urbana del barri és molt irregular, amb carrers estrets i espais
emblemàtics.
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La població del barri
La Vila és el 3è
barri en més
població a
Barcelona

Viuen 52.301
persones en 1,3
km2

La densitat de
població és de
39.415 persones
per km2

El 10% de la
població té entre
0 i 14 anys

El 7,8% de la
població té entre
15 i 24 anys

El 37.9% de la població té
El 61,7% de la
El 20% de la
estudis
universitaris
població té entre
població té més
(ESM 09)
25 i 64 anys
de 65 anys

El 30% de la
població de més
de 65 anys viu sola

El 22% de la població del barri ha
nascut a l’estranger

La renda familiar disponible per habitant del barri és de 100,7, la de Barcelona és
de 100 i la del districte és de 103,2.
Font: padró Aj. Barcelona 2008

Les entitats del barri
38% culturals

Fitxer Ajuntament entitats
inscrites 4929
Districte Gràcia
423 entitats
Barri Vila de Gràcia
250 entitats

10% salut discapacitats
7% educació

6% esportives
5% suport social
5% cooperació

29%
Resta

Un pool actiu: G6

Enquesta de serveis
Ajuntament de Barcelona, 2009

ENQUESTA DE SERVEIS
Problemes més greus del barri
Barcelona

• Inseguretat (15,2%)
• Aparcament (9,6%)
• Neteja (8,4%)

Districte de
Gràcia

• Sorolls (23 %)
• Aparcament (12,4 %)
• Neteja (10,8%)

Barri de la
Vila de Gràcia

• Soroll (23%)
• Neteja (12,4%)
• Inseguretat (7,5%)

ENQUESTA DE SERVEIS
El que més agrada del barri
Barcelona
Districte de
Gràcia
Barri de la
Vila de Gràcia

• Tranquil·litat (21,6 %)
• Cordialitat de la gent (18,3%)
• Zones verdes i parcs/urbanisme i obres
públiques (6,6 %/6,6 %)
• Cordialitat de la gent (27,4%)
• Tranquil·litat (19,3%)
• Zones verdes i parcs (6.6%)

• La cordialitat de la gent, la familiaritat (39,1%)
• El barri sembla un poble (11,2%)
• L’urbanisme (6,2%)

ENQUESTA DE SERVEIS
Demandes del barri
Barcelona
Districte de
Gràcia
Barri de la
Vila de Gràcia

• Millorar la seguretat (16,9%)
• Millorar la neteja (10,8)
• Més/millors equipaments públics (9,4%)
• Millorar la neteja (11,8%)
• Millorar la seguretat (11,1%)
• Més aparcament/més barat (10,0%)

• Més zones verdes (13%)
• Més seguretat (12,4%)
• Més neteja (10,6%)

Equipaments
Equipaments, serveis i espais públics

Equipaments del barri
• Biblioteca Vila de Gràcia
Biblioteques

Escoles
Bressol

Escoles

• EB Fontana
• EB Sant Medir (oberta curs 2007-2008)

•
•
•
•

Escola Reina Violant
Escola Patronat Doménech
Escola Josep M Jujol
Escola Bailén

Equipaments del barri

• Institut Vila de Gràcia
Instituts

Centres
culturals

• Centre Artesà Tradicionàrius (CAT) (inaugurat 2008)
• Centre Cultural La Violeta

Equipaments del barri
• Centre Municipal Perill
Esport i • Espai Jove La Fontana (inaugurat febrer 2009)
Joventut • Punt Informació Juvenil Gràcia
•
•
Atenció •
Sanitària
•

Gent
gran

CAP Pare Claret
CAP Larrard
Futur CAP Vila de Gràcia
Centre de Serveis Socials de la Vila

• Espai de gent gran / casal
• Casal GG Siracusa
• Casal GG Montmany
• Casal GG Gràcia
• Residència i Centre de dia per a gent gran Siracusa

Equipaments del barri
• Milà i Fontanals
Locals per • Travessera de Gràcia
entitats • Alzina

Sostenibilitat

Espai
públic

• Punt verd (de barri o zona): Gal.la Placidia, Tabuenca
• Centre de recollida pneumàtica a la plaça Lesseps (inaugurat
març 2009)
• Jardins: Jardins de Mestre Balcells, Jardins de Manel Torrente,
Gal.la Placidia, Jardinets de Gràcia, plaça Lesseps (inaugurat
març 2009)
• Jocs infantils: Jardins de Mestre Balcells, Jardins de Manel
Torrente, Gal.la Placidia, plaça John Lennon, plaça Joanic, plaça
del Nord, plaça Diamant, plaça Revolució, plaça Dones del 36
(inaugurat agost 2009), plaça Lesseps.

Equipaments del barri
• Mercat Central de l’Abaceria
• Mercat de la Llibertat (inaugurat novembre 2009)
Mercats

Mobilitat

•
•
•
•
•

L3 – L4 - L6 - FGC
Futura L9
Bus 6 -7-15-16-17-33-34-22-28-92-27-31-87- 39
74
Bus de barri 114 i 116

Equipaments del barri
Núm. Tipus
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
2
4
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
3
9

Biblioteca Vila de Gràcia amb sala d’estudis
Centre Artesà Tradicionàrius (CAT )
Espai Jove La Fontana
•Punt d’informació juvenil
•Centre de recursos per associacions juvenils
•Bucs d’assaig musical
•Viver de projectes juvenils
Servei de ludoteca Reina Violant
Casals d’avis Montmany, Casal d’avis Gràcia i Casal d’avis Siracusa
Residencia per a gent gran Siracusa
Escoles bressol municipals
Escoles primària públiques
Institut públic
Poliesportiu Perill
Espais urbans de ping-pong
Petanques
CAP Pare Claret
Centre de serveis socials Gràcia
Punt d’informació i atenció a les dones
Oficina d’atenció al ciutadà
Oficina d’habitatge
Punts verds
Mercats
Camins escolars (Vila de Gràcia, Josep M. Jujol, Patronat Domènech)
Espais amb jocs infantil

Observacions

1 Centre Cultural La Violeta (en remodelació)

1 Escola bressol Neptú (en projecte)
Nova escola Bailén (en projecte)

CAP del barri de la Vila a Cibeles (en projecte)
Centre de Serveis Socials Mozart (en projecte)

TRETS RELLEVANTS DE LA VILA
ESPAI PÚBLIC PACIFICAT
DENSITAT CULTURAL

COMERÇ

ANÀLISIS DELS DIFERENTS
ÀMBITS
Oportunitats, amenaces, punts forts,
debilitats...

Espai públic i mobilitat
Oportunitats

Amenaces

-Singularitat urbanística del territori
-Accessibilitat a gairebé bé tot l’espai públic
(plataformes úniques, carrers semipeatonals)
-Places com a espais culturals emblemàtics,
de trobada i relació
-Nous aparcaments a Cibeles i Neptú

-Densitat del territori
-Trama urbana irregular
-Càrrega i descàrrega intensiva
-Escàs aparcament en superfície
-Us intens de l’espai públic

Punts forts

Punts febles

-Pacificació del trànsit i la priorització dels
vianants (Pla de Mobilitat )
-Bona connexió de transport públic entre el
barri i la resta de la ciutat
-Camins escolars
-Desplaçaments a peu i en bicicleta
-Transformació de l’ús de l’espai públic
(diürn, nocturn, caps de setmana)
-Campanyes sensibilització del soroll

-Dificultats de convivència entre el veïnat i els
visitants a l’oferta d’oci i cultura
--La sobreocupació de l’espai públic
especialment en hores nocturnes
-Mal ús cívic de l’espai públic
-L’aparcament irregular de motos i bicis a les
voreres
-Dificultats de manteniment del sistema de
pilones

L’activitat econòmica
Oportunitats

Amenaces

- 1Eix comercial i 9 associacions de comerciants.
- Atractiu de la cultura popular
-Territori de creativitat i creació
- Un barri amb inquietuds culturals des de sempre
- Nou teatre Lliure
- Entitats privades, com a oportunitats culturals
-Entitats privades culturalment molt actives

- Crisi econòmica
- Poca flexibilitat en matèria de horaris
- No incorporació de les noves tecnologies a la
gestió del comerç
- Convivència amb els visitants

Punts forts

Punts febles

- Singularitat i centralitat del territori
- Priorització dels vianants
- Més de 600 comerços de proximitat tradicionals, avantguardistes i
singulars
- 2 mercats: Llibertat i Abaceria
- Bona connexió amb transport públic amb la resta de la ciutat
- Massa crítica suficient per una oferta diversificada per franges
horàries
- Important oferta cultural, tant popular com avantguardista en totes
les disciplines
- Pes específic del disseny
- Interculturalitat
-La Festa Major de Gràcia
- Oferta gastronòmica
- La Vila, atractiu turístic

- Intensa activitat nocturna
- Estat del Mercat de l’Abaceria
- Càrrega i descàrrega

Els equipaments
Oportunitats

Amenaces

-Nova escola Bailén
-Nova escola bressol Neptú i pista esportiva
-Nou CAP del barri de la Vila
-Nou centre serveis socials Mozart
-Centre cultural la Violeta
-Nous aparcaments a Cibeles i Neptú
-Nous espais d’entitats (Violeta, Alzina)
-Apartaments amb serveis per a gent gran Cibeles

-Manca de sol donada l’estructura del territori
-Massificació CAP Pare Claret
-Tendència creixent persones més de 65 anys
-El 30% de persones de més de 65 anys viuen soles

Punts forts

Punts febles

-Elevat nombre d’equipaments
-Mercat de la Llibertat
-Us intens de biblioteca i de la sala d’estudi
-Utilització dels espais escolars en horari extraescolar
per activitats associatives, esportives i ciutadanes
-Locals per a entitats

-Estat mercat Abaceria
-Equipaments per gent gran
-Pocs equipaments esportius generalistes

Les entitats
Oportunitats

Amenaces

-Nous espais per a entitats (Violeta,
Alzina)
-Coexistència d’entitats històriques
amb d’altres més recents
-Interès associatiu a totes les franges
d’edat
Punts forts

Punts febles

- Gran tradició associativa
- Predomini de les entitats culturals
- Entitats vinculades intensament al
barri

- Baixa sinèrgia entre les entitats
-Poca rellevància d’associacions veïnals

