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Gràcia està preparada per acollir una Festa Major m és 
segura, accessible i amb noves mesures de prevenció  
 
» La Festa incorporarà itineraris recomanats i pla d’ accés de sentit 

obligatori en moments de màxim aforament 
» La Plaça de la Revolució serà un espai on promocion ar el Talent 

Social i l’emprenedoria  
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» Una Festa Major per tothom 
 
El proper 15 d’agost, Gràcia tornarà a acollir la seva Festa Major. El Districte de Gràcia i la 
Fundació Festa Major de Gràcia han estat treballant conjuntament per oferir, de nou, una festa 
de qualitat, més diürna que nocturna, expressió de la bona convivència i de la tradició. 
L’objectiu és que tant els veïns i veïnes de la Vila de Gràcia com els milers de visitants que 
passen per la Festa puguin viure, en tot el seu esplendor, un dels esdeveniments més 
importants del programa festiu de tot Catalunya, respectant el descans dels veïns i els guarnits 
dels carrers. 
  
S’ha dissenyat una festa per a tothom, capaç de conjugar totes les activitats festives amb la 
vida quotidiana dels veïns i veïnes de Gràcia, respectuosa amb el medi ambient i amb l’espai 
públic, però sobretot millorant l’accessibilitat i mobilitat de la Festa. 
 
Com cada any, s’ha establert un reforç de la neteja pels dies de festa –especialment aquells 
que actuen un cop han finalitzat els concerts—perquè la ciutadania pugui gaudir de la Vila de 
Gràcia a qualsevol hora del dia. La recollida selectiva de tots els residus torna a ser 
fonamental. Aquesta comptarà amb el treball conjunt de districte, serveis municipals i 
organitzadors i programadors de la festa. Només amb la complicitat de tothom, la Festa i els 
carrers tornaran a ser els grans protagonistes tant de dia com de nit. 
 
 

» Ricard Estruch, pregoner de la Festa Major de Gràci a 2014 
 
L’ex president de la Fundació Festa Major de Gràcia, Ricard Estruch, ha estat escollit, per la 
Fundació Festa Major de Gràcia i la regidoria del districte, pregoner de la Festa Major de Gràcia 
2104, que com cada any es pronunciarà des del balcó de la seu del districte, el proper 14 
d’agost.  
 
Ricard Estruch Payà (Gràcia, 7 d’agost de 1949), ha estat president de la Fundació Festa Major 
de Gràcia des de l’any 2006. El passat 28 d’abril va renunciar al càrrec, després de les 
eleccions realitzades a l’entitat, que van culminar amb el nomenament de Carla Carbonell com 
a nova presidenta de l’entitat.  
 
Nascut al carrer Joan Blanques número 55, Estruch ha estat vinculat des de sempre a la Festa 
Major de Gràcia. Des de l’any 1995 n’ha estat involucrat amb la seva organització, accedint a la 
Junta de l’antiga Federació de Festa Major com a vice-president l’any 2004, i com a President 
des del 2006. 
 
Estruch ha estat escollit com a pregoner pel seu compromís per Festa Major de Gràcia en una 
festa veïnal, participativa, més diürna i familiar, la seva lluita pel respecte als guarnits i la seva 
contribució perquè la Festa sigui un referent de solidaritat, inclusió, accessibilitat,  sostenibilitat i 
convivència cívica, que li ha valgut el reconeixement de tota Gràcia.  
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Ricard Estruch també ha estat proposat pel districte de Gràcia, per acord de tot el consell 
plenari del districte, per ser reconegut amb la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona per la 
seva contribució, no només a l’organització de la Festa Major, sinó també per la seva tasca al 
capdavant de la Fundació, que també ha conservat i millorat altres esdeveniments culturals del 
patrimoni festiu de Gràcia, com la Cavalcada de les Carteres Reials, la Rua de Carnestoltes, el 
Concurs del Cartell de Festa Major, el prestigiós Aplec de la Sardana, la presentació dels 
Espais de Festa Major, la participació en la Diada dels dies 10 i 11 de Setembre, el Cant de la 
Sibil·la, la Festa de la Gent Gran i diversos concursos i col·laboracions amb entitats. 

 
» Més carrers i espais per la Festa  

 
Enguany, un total de 18 carrers participaran en el concurs de guarniments, un més que l’any 
anterior. Aquest any els veïns i veïnes del carrer Providència tornen a guarnir el seu carrer 
(entre Alzina i Massens), i s’incorpora la Travessia de Sant Antoni (entre c/Astúries i Placeta 
Anna Frank). Aquest any no es guarnirà el  carrer Fraternitat de Dalt .  
 

� Plaça de les Dones  del 36: el Districte de Gràcia, mitjançant el seu Consell de Dones, 
organitzarà diferents espectacles per tota la família consolidant així la plaça com un 
espai tradicional de les Festes.  

 
Els espais festius co-organitzats pel districte i la Fundació Festa Major seran, com l’any passat, 
quatre places de la Vila. El Centre Cultural La Violeta, l’Espai Mussons i la Biblioteca Vila de 
Gràcia, i El Jardí l’Encarnació també tindran activitats de la Festa Major. 
 

� La Plaça de la Revolució : Aquest espai s'ha dissenyat amb una programació pròpia i 
amb un conjunt d’activitats adreçades al talent social, l’emprenedoria i el talent dels i les 
joves. Es podrà trobar informació sobre entitats, persones i col·lectius específics que 
treballen i fan de l’emprenedoria un tret diferencial del districte. Les activitats de la tarda 
s’orientaran a l’emprenedoria des de les diferents vessants: tecnològica, social i 
solidària, lúdica-educativa, mediambiental, artística i empresarial. Gràcies a un acord 
subscrit amb la Xarxa d’Ateneus de Fabricació, la Plaça de la Revolució oferirà un espai 
on es mostrarà l’ús de les noves tecnologies relacionades amb la Festa Major. 

� La plaça del Diamant  es torna a convertir en la plaça del swing organitzat per l’Orfeó 
Gracienc.  

� La plaça del Sol : es programaran concerts de folk organitzats per TRAM, i un dia 
dedicat a la Rumba Catalana. 

� Plaça de la  Virreina : es programaran dues fires relacionades amb el món artesanal i 
de productes etiquetats en Català. 

� Biblioteca de la Vila de Gràcia  es suma a la programació de la Festa Major amb un 
seguit d’activitats pensades per a tots els públics. 
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El guarniment dels carrers és el major atractiu de la Festa. Enguany el Districte i la Fundació 
han acordat realitzar conjuntament una campanya per sensibilitzar els visitants i tothom que vol 
gaudir de la festa del respecte pels guarnits dels carrers, i sobretot per la tasca que fan els 
veïns i veïnes cada anys.  

 
La Fundació ha editat fulletons destacant la 
importància de respectar el treball i l’esforç dels altres 
i el Districte, en el marc de la campanya de civisme 
d’aquest estiu, ha editat una  versió per la Festa 
Major del ventall que s’ha estat distribuint aquests 
dies amb el missatge:  “Gràcies per respectar els 
guarniments” i “Gràcies per no embrutar”, que es 
distribuiran els dies de la festa en els carrers guarnits 
 
 
 

» Una festa més preventiva, accessible i segura 
 
Els carrers de la Festa Major i espais de festa, amb el suport de la Fundació Festa Major i del 
Districte, han elaborat un sistema organitzatiu d’autoprotecció per a cadascun dels carrers 
engalanats i altres espais de festa. A tal efecte, s’ha comptat amb la col·laboració i 
assessorament de tècnics del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) 
que ha impartit sessions formatives per omplir de manera personalitzada els formularis  
resolent els dubtes que sorgien a cadascun dels carrers. 
 
L’Ajuntament, mitjançant els SPEIS i amb l’acord de la Generalitat que és qui té la competència 
en la matèria -compliment normatiu-, ha assumit el seguiment i la legalització d’aquest sistema 
organitzatiu d’autoprotecció. D’altra banda, aquesta tasca és el fruït de la feina feta ja durant tot 
l’any anterior, i l’acord i voluntat del Districte i la Fundació per anar millorant la gestió de la 
prevenció i de la seguretat de la festa, així com a la bona predisposició dels carrers i, per 
descomptat, a l’assessorament, reunions, visites tècniques dels bombers de l’Ajuntament.   
 
Enguany hi haurà un sistema de primers auxilis centralitzat des del Districte, que servirà de 
manera global a tota la Festa. Aquesta ambulància s’ubicarà en un punt visible i conegut per 
tots els agents de la Festa a més dels serveis habituals del SEM, o les ambulàncies que es 
contracten segons els requisits d’alguns dels actes (Castellers, correfocs etc..) 
 
El Districte de Gràcia i la Fundació de la Festa Major han treballat conjuntament amb la 
coordinadora de les Colles de Cultura de Gràcia i amb les Colles de Foc per fer un cercavila i 
un  correfoc més segurs creant per exemple recorreguts preventius, per detectar possibles 
punts febles com finestres obertes etc. 
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A més, per primer any també s’incorporarà una nova acció comunicativa en els actes on 
participin els trabucaires de prevenció per a les persones amb sensibilitat auditiva. (Cercavila 
dia 15, Diada de les colles del dia 18, i  Correfoc del dia 21) 
 

Itineraris recomanats i pla d’accés de sentit oblig atori en moments de màxim 
aforament  

 
Després de l’èxit de la prova pilot iniciada la darrera edició de la Festa, 
per primera vegada es crea un pla d’itinerari recomanat i d’accés de 
sentit obligatori, que  té com objectiu garantir les condicions òptimes de 
seguretat, d’accessibilitat i de gaudi de la festa. Aquest pla organitzarà 
els carrers guarnits en els moments de màxim aforament i concentració 
de visitants i podrà determinar, si s’escau el criteri de sentit únic, 
disposant de tanques provisionals i informant els visitants de l’itinerari 
recomanat a partir d’aquells moment. D’aquesta manera es preveu una 
major fluïdesa a l’hora de circular per l’interior dels carrers. 
 

 
També s’ha previst que en determinats carrers aquest control d’accés es faci a través dels 
suports d’una empresa especialitzada. Aquests carrers són Tordera, Llibertat, Progrés, 
Fraternitat, Verdi i Mozart. 

 
Entre les novetats d’enguany també destaca 
la creació d’un Mapa de la Mobilitat que 
compta  amb informació sobre els transport 
públic, les principals afectacions al trànsit 
amb motiu de la festa, els principals serveis 
d’aparcaments reservats per a persones amb 
discapacitat, de parades de bicing, de taxi, de 
pàrquings, etc. El mapa indica els itineraris 
recomanats d’entrada a cadascun dels 
carrers. 
 
 

 
Un dels objectius de la Festa Major és que tothom pugui gaudir-la, per aquest motiu s’ha 
treballat amb la Fundació Festa Major i els espais de festa per millorar la seva accessibilitat, 
tant pel que fa a barreres arquitectòniques com pel que fa a barreres en la comunicació. 
 
En aquest sentit, tant el Pregó de la Festa Major, que tindrà lloc el proper 14 d’agost, com el 
lliurament de premis dels guarniments dels carrers del 17 d’agost, comptaran amb servei 
d’interpretació de llengua de signes.  
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Com l’any passat, es realitzaran visites guiades per a persones amb discapacitat visual pels 
carrers Fraternitat i Berga amb la col·laboració de l’ONCE.  
 
Finalment, cal destacar que el passat mes d’octubre el districte de Gràcia va dur a terme la 
millora del paviment i conversió en plataforma única dels carrers Fraternitat i Llibertat. Amb 
aquesta actuació la Festa Major d’enguany comptarà amb dos carrers més totalment adaptats a 
persones amb mobilitat reduïda, possibilitat que tots els visitants puguin gaudir de la Festa, i a 
la vegada facilitant l’aplicació de les mesures de seguretat i prevenció que s’han treballat els 
darrers mesos. 
 

» Horaris per fomentar la festa diürna 
 
S’han establert un límit horari a totes les activitats lúdiques de tots els espais de Festa amb 
l’objectiu de fomentar la programació d’activitats diürnes i reduir l’oferta de franja nocturna. Els 
horaris de festa als carrers són fins a les 2h en d ies feiners i vigílies de feiners, i fins a 
les 3.30 hores els divendres i dissabtes. 
 
A les places Sol, Diamant i Revolució, l’horari límit és fins a la 1h cada dia amb l’objectiu que 
l’activitat no resti públic als carrers, els autèntics protagonistes de la festa.  
 
Com en els darrers anys durant els dies de festa s’autoritzarà l’ampliació de l’horari de les 
terrasses dels locals de pública concurrència de 20h a 2h o 3h segons dia laboral o cap de 
setmana; i també l’ampliació física fins a 4 taules  dels vetlladors i la col·locació extraordinària 
on no n’hi han, sempre que ho hagin sol·licitat prèviament i s’hagi emès el permís 
corresponent. També, per reforçar l’aspecte diürn de la festa,  s’han autoritzat vetlladors a partir 
de les 12h, sempre i quan no afectin al trànsit i ho sol·licitin els interessats. 
 
TMB posarà en funcionament el servei ininterromput de Metro les nits del 15 al 16 i del 16 al 17 
d’agost. 

 
» La sostenibilitat i el civisme, elements fonamental  de la 

Festa 
 
 
Com s’ha fet en els últims anys, i d’acord amb la Fundació Festa 
Major de Gràcia, s’ha acordat amb els carrers participants la millora 
dels aspectes de sostenibilitat de la festa en l’àmbit del soroll, 
l’accessibilitat, la recollida selectiva, etc.  
 
Una gran part dels guarnits dels carrers es creen amb materials de 
reciclatge, i un cop finalitzada la festa es recuperarà una gran part 
dels materials. 
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Un dels aspectes més importants a controlar serà la limitació del so.  El districte de Gràcia i la 
Fundació de la Festa Major treballaran plegats per millorar la convivència entre festa i veïnatge. 
 
Per això, des dels departaments tècnics d’Hàbitat Urbà, s’han fet estudis acústics del 90% dels 
carrers i espais de la festa. D’aquesta manera, i amb la complicitat amb les comissions de festa 
dels diferents carrers, s’ha aconseguit optimitzar la distribució del so per reduir-ne l’impacte 
vers els habitatges (canvis dels altaveus, canvis ubicació tarima...).  
 
Continuant amb aquesta línia també es posaran limitadors per controlar el so a diferents punts 
de la festa, els dies de més afluència i intensitat musical. Cal recordar, en aquest sentit, que : 
 
• La instal·lació d’un limitador suposa una reducció de la percepció del nivell sonor, sense 

perjudicar la qualitat musical i minimitzant l’impacte acústic en els habitatges més 
directament afectats. 

 
• Per aquest any està planificat limitadors a 47 escenaris de la festa, mantenint així el mateix 

operatiu que l’any passat.. Es limitaran prop d’un centenar d'actuacions musicals. 
 
Per tercer any consecutiu, i per tal de potenciar la percepció de millora en l'impacte acústic, 
aquest any, es mantindrà la distribució dels limitadors durant els 7 dies de festa. D'acord 
amb les programacions, la major concentració de limitadors serà dijous, divendres i 
dissabte, amb la possibilitat d’incrementar puntualment en funció del desenvolupament de 
la Festa   

 
La distribució dels limitadors serà la següent 
 

� 15 agost – 10 limitadors 
� 16 agost -  10 “ 
� 17 agost -  6  “ 
� 18 agost – 5 “ 
� 19 agost – 6 “ 
� 20 agost – 4 “ 
� 21 agost – 6 “ 

 
L’evolució de la instal·lació de limitadors a la Festa Major de Gràcia des del 2011 ha estat la 
següent:  

� 2011: 30 limitadors 
� 2012: 38 “ 
� 2013:47 “ 
� 2014: 47 “ 

 
Com cada any, l’Ajuntament de Barcelona ha planificat el reforç de tots els serveis públics per 
cobrir les necessitats dels participants a la Festa i dels seus visitants.  
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� Serveis WC 
El districte ha revisat la col·locació dels WC’s i la seva dimensió per tal d’adaptar-la a les 
necessitats dels espais i tenir una millor cobertura durant les festes.  
 
S’ha reforçat el seu nombre en zones com els carrers Francisco Giner, Goya, Domènech i Sant 
Pere Martir. Es reforçarà la senyalització, i a cada carrer i espai de festa, hi haurà un plànol, 
assenyalant els wc més propers. 
 
Continuant amb la mateixa línia de l’any passat, enguany hi haurà 82 cabines de WC, 15 dels 
quals adaptats, i 2 fonts (4 WC’s per font). En total, sumaran 90 punts de WC. 
 
� Neteja 
Es reforça el servei de neteja amb equips d’operaris que faran la neteja intensiva els carrers 
des de les 7h als carrers, i des de les 2:30h a les places. També es reforçarà la recollida 
selectiva i orgànica. L’àrea de Medi Ambient repartirà als carrers, segons les demandes que 
facin, bujols per cadascuna de les fraccions de la selectiva com anys passats. En el moment de 
lliurar els bujols es donaran les indicacions i la informació per facilitar aquella gestió.  
 
Hi haurà punts de brossa neta i/o contenidors per totes les fraccions molt a prop dels carrers 
guarnits ha de facilitar la gestió dels plàstics, envasos, paper, orgànica i rebuig. 
 
� Material compostable 
Des de fa temps, el districte està treballant en la sostenibilitat de les festes. Com en anteriors 
edicions, el districte te previst subministrar gots, plats i coberts compostables pel sopar dels 
veïns. 
 
També s’ha fet una petita campanya de sensibilització per difondre el concepte de sostenibilitat. 
Es distribuiran octavetes als carrers i els posaran a les taules en els sopars i dinars que 
organitzin. 
 

� Inspecció 
La tasca dels serveis d’Inspecció del districte està centrada en fer complir les normes de caire 
general vigents i la normativa específica de Festa Major en els locals de pública concurrència 
per garantir un desenvolupament ordenat i cívic de la festa. Així mateix, els serveis vetllen  per 
l’acompliment tant dels horaris de tancament dels locals com dels vetlladors, així com de la 
instal·lació de barres, taulells o elements similars. 
 

� Seguretat 
El Districte de Gràcia comptarà amb un dispositiu específic de vigilància de l’espai públic a les 
principals places i carrers de l’àmbit que tindrà el seu punt àlgid durant les Festes de Gràcia, 
del 15 al 21 d’agost, amb un operatiu especial mentre duri la celebració amb patrulles mixtes de 
la Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra. Els cossos de seguretat estaran dimensionats, com en 
les darreres Festes, per tal de garantir una Festa amb un desenvolupament correcte i segur. 
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Per garantir el civisme i la convivència a l’espai públic, la Guàrdia Urbana reforçarà la seva 
actuació a les places i carrers del Districte, incrementant el patrullatge nocturn i el de proximitat 
per fer complir l’Ordenança de la Convivència i minimitzar els problemes causats pel soroll. Es 
farà especial incidència en combatre la venda ambulant i el consum d’alcohol a la via pública i 
en evitar conductes incíviques com la realització les necessitats fisiològiques a l’espai públic.   
 
Les funcions d'acompanyament de la Guàrdia Urbana consisteixen a garantir la gestió de les 
activitats a l’espai públic, el control del compliment normatiu per part dels locals de pública 
concurrència i la circulació. Algunes d'aquestes tasques les  fan conjuntament amb el cos dels 
Mossos d’Esquadra. Cal destacar, en aquest sentit, que s’ha estat fent una tasca preventiva 
prèvia amb els organitzadors de la Festa Major per a millorar la coordinació. 
 

» La programació dels carrers i places en el mòbil 
 
Aquest any es tornaran a instal·lar codis QR en els punts d’informació situats en tots els carrers 
i places guarnides per accedir al web de la Fundació de Festa Major i a la programació de la 
Festa a través dels smartphone. 
 
Aquest codi QR permetrà a les persones que disposin d’aquests dispositius amb accés a 

Internet la possibilitat d'accedir a traves del QR a la programació dels carrers, plaça o espai en 
temps real i que a més a més també podran accedir a la programació completa de la Festa 
Major de Gràcia 2014. 
 

» Un nou web per la gestió dels serveis, l’altra cara  de la 
Festa  

El Districte de Gràcia posa per primer cop a disposició dels visitants, i de la ciutadania en 
conjunt, un web (www.bcn.cat/fmgracia) per tal de donar tota la informació dels serveis 
municipals vinculats a la Festa Major,  entenent-la  com un projecte transversal enfocat des de  
la coresponsabilitat, en l`àmbit de la cultura i la proximitat del territori. 

 
Per al bon funcionament de la Festa, l’Ajuntament ha de garantir 
els suports necessaris i serveis públics per a què tot funcioni: la 
neteja, el manteniment de l’espai públic abans,  durant, i després 
de la festa, la seguretat, la mobilitat i l’accessibilitat, la prevenció,  
el transport públic, la informació, i els valors cívics, etc.  
 
Aquest web és un recull d’aquestes tasques, del make-off de la 
Festa. Però és també una guia de serveis al ciutadà on trobarà 
informació útil vinculada: al transport públic, als horaris, als 
mapes de la festa i la mobilitat, programacions específiques, etc. 
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