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Propostes de mesures per el PAM i al PAD del Districte de Gràcia sobre
millora de la salut i la sanitat
Presentades al Consell de Salut del Districte del 17 d’abril de 2012

1/. Gràcia es el Districte municipal amb més alts nivells de contaminació
atmosfèrica, el segon es l’Eixample. Els dos districtes estan per sobre dels nivells
legals anuals exigits per la Unió Europea en alguns contaminants. Aquesta
contaminació, malgrat no la veiem, representa un greu problema per la salut dels
ciutadans (vegeu en aquest sentit la tribuna de L’Independent de Gràcia del 23 de
desembre de 2011). Aquesta contaminació es deguda fonamentalment al trànsit de
vehicles amb motors de combustió.
És necessari augmentar les mesures anticontaminants amb la finalitat de:
- Reducció de la contaminació atmosfèrica (millora de la qualitat de l’aire) i
avaluació i seguiment (transparència) de les polítiques antipol·lució.
- Reducció de la contaminació acústica, molt especialment en les vies de més
trànsit, especialment les que constitueixen a Gràcia eixos centrals nord-sud de
la ciutat de Barcelona.
PROPOSTA al PAM
Declarar els Districtes de Gràcia i l’Eixample de Barcelona Zones Urbanes d’Atmosfera
Protegida (ZUAP) segons el Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l’Aire, aprovat el
4 de novembre de 2011 a nivell de l’Estat Espanyol. La qual cosa voldrà dir prendre
mesures en aquestes zones, de restricció del trànsit dels vehicles més contaminants.
PROPOSTES AL PAD
a/. Elaborar al Districte de Gràcia, amb un procés de participació ciutadana, de la
revisió/reelaboració del Pla de mobilitat sostenible i menys contaminant (atmosfera i
soroll) que contempli i posi en marxa les diverses mesures de millora:
- Més zones de vianants – Manteniment i augment de la zona beneficiada per
l’illa de vianants (la denominada supermançana). Eixamplament de voreres
- Millora del transport públic i incentius als vehicles poc contaminants
- Promoció de la mobilitat a peu i en bicicleta, i de la intermodalitat
- Regulació i control d’horaris i zones de càrrega i descàrrega
b/. En tant que les zones més afectades per la contaminació se situen en el perímetre
de l’illa de vianants, proposem es gestioni la priorització d’ajudes financeres
destinades compensar els efectes nocius de la contaminació atmosfèrica i sonora en la
conservació i l’adequació de les façanes dels edificis d’habitatges i centres de treball
de les vies que concentren més trànsit rodat.
2/. Neteja de carrers, separació de residus en origen i disciplina dels propietaris
de gossos, aquests son tres problemes del Districte on tenim un ampli marge de
millora, Independentment del control de qualitat i la millora de model que s’hauria
d’estudiar en les contractes de la ciutat, proposem actuar millorant el coneixement i els
hàbits dels ciutadans.
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PROPOSTA AL PAD
Implantar al Districte de Gràcia un Pla pilot de millora de la neteja urbana amb
implicació activa dels ciutadans i ciutadanes, amb les següents possibles mesures:
- Període d’informació i sensibilització ciutadana, municipal, entitats,
educadors ambientals, etc
- Destinar alguns recursos actuals de la guàrdia urbana específicament per
informar i sancionar si s’escau, les conductes incíviques regulades ja per
les ordenances municipals: excrements de gossos, embrutar el carrer, us
indegut del mobiliari urbà, exercici d’activitats impròpies que atemptin contra
la conservació del paisatge urbà, classificació de residus, control de sorolls,
etc. Si es vol fer més èmfasi en aquesta tasca es poden anomenar
guàrdies verds.
3/. Conservar i millorar les zones verdes al Districte (tant quantitativament com
qualitativa). Sobre tot el barri de la Vila de Gràcia, amb més de 50.000 habitants, te
una gran densitat i està molt mancat de zones verdes.
PROPOSTA AL PAD
- Més jardins i de millor qualitat als espais oberts, més arbrat als vials. Augment
de l’arbrat d’ombra a les places, en especial a la Plaça Lesseps.
- Aprofitar i protegir les zones verdes privades actuals, fonamentalment al donar
llicencies de noves obres, requalificar a zones verdes, solars i zones actuals
lliures d’edificacions o degradades.
- Eliminació al màxim de les barreres arquitectòniques que impedeixin l’ús
d’espais públics.
- Facilitar zones segures per a l’esbarjo dels infants en entorns verds, més
saludables.
4/. Seguir i millorar l’educació ciutadana i les ajudes en temes de promoció de la
salut i de sostenibilitat ambiental
PROPOSTA AL PAD
- Fer un cens d’activitats de salut comunitària de les diverses entitats i CAPs del
districte, avaluar la seva efectivitat i ajudar a la seva difusió i pràctica, procés
liderat per l’ASPB.
- Estendre l’Agenda 21 a entitats del districte, més i millor sensibilització, foment
de la corresponsabilitat en la generació de responsabilitat territorial en els
aspectes de respecte i millora pel paisatge urbà verd.
- Fomentar i donar ajudes econòmiques per millores d’eficiència energètica
d’habitatges i centres de treball.
- Fomentar i ajudar el comerç de proximitat i el consum responsable de
productes locals, per tal de contribuir al descens de CO2 i millorar la tendència
actual al escalfament i canvi climàtic.
5/. Equipaments sanitaris assistencials
PROPOSTA AL PAD
- Mantenir les urgències com a CUAP de l’hospital de l’Esperança, arreglar la
informació sobre atenció urgent a Gracia i obrir el CAP Cibeles.
- Establir la participació ciutadana en comissions conjuntes de professionals i
entitats del districte a nivells dels CAPs
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