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» Dossier de Premsa 

21 d’agost de 2014 

 

www.bcn.cat/premsa 

 

 

Balanç de la Festa Major de Gràcia 2014 

  

 
 

» Es consolida, pel seu bon funcionament, el pla d’itineraris de 

sentit únic per als carrers guarnits, que ha permès al públic 

gaudir de la visita i ordenar els fluxos de persones en els 

moments de màxima afluència. 

  

» El bon desenvolupament de la Festa en tots els vessants es deu 

al treball conjunt de l’Ajuntament, la Fundació Festa Major i els 

carrers en temes clau com la prevenció, la seguretat, i els valors 

de la festa. 
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» Introducció 

 

La Festa Major de Gràcia clou avui l’edició de 2014 amb un balanç positiu tant per l’assistència 

de públic com per la normalitat del seu desenvolupament. Un any més, l’esdeveniment 

consolida el seu caràcter diürn i familiar gràcies a l’oferta d’un programa extens d’activitats que 

inclou actes i actuacions destinats a totes les edats.  

 

Com ja ha succeït en les últimes edicions de la Festa Major de Gràcia, les activitats diürnes han 

estat més nombroses que les activitats nocturnes: 546 activitats diürnes (67,83%) i 259 

activitats a partir de les 21 hores (32,17%), un fet que ha permès que el públic repartís la seva 

visita durant totes les franges horàries. 

 

El districte i la Fundació Festa Major de Gràcia han valorat que, un any més, s’ha pogut 

constatar l’alt nivell dels guarniments del carrers, i l’alta participació en les activitats 

organitzades, tant pels carrers com per les entitats i el districte, com els sopars, les activitats 

infantils, els jocs esportius, etc... 

 

Un total de 18 carrers han participat aquest any en el concurs de guarniments, un més que 

l’any anterior, amb la recuperació del carrer Providència, que han tornat a guarnir el seu carrer 

(entre Alzina i Massens), i amb la incorporació de la Travessia de Sant Antoni (entre c/Astúries i 

Placeta Anna Frank), que ha participat per primer cop. 

 

Els principals actes de la Festa Major, com són la Diada Castellera, el Matí de Festa Major, la 

Diada de les colles de cultura i el cercavila de cultura popular, es van desenvolupar tots sense 

incidents i amb una alta afluència de públic.  

 

Els espais de Festa Major coordinats pel districte  han registrat una bona afluència de públic, 

valorant-se especialment la franja diürna i matinal de les activitats de les places de la Revolució 

i Diamant. Es destaca la presència de públic familiar sobretot en les activitats de l’Espai del 

Talent Social, a la Plaça de la Revolució , on pares i nens han fet un gran ús dels jocs i dels 

llibres i contes. 

 

Els nens i nenes també han pogut veure de prop els cotxes i els cavalls que formen part del cos 

de la Guàrdia Urbana, protagonista d’una mostra dedicada especialment per als infants a la 

plaça Joanic. 

 

Així mateix, la Plaça del Swing, a la Plaça del Diamant, s’ha consolidat com a punt de 

referència dels amants d’aquest tipus de música, amb un públic que ha omplert la plaça cada 

nit.  
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» Respecte envers els guarnits i convivència 

 

Un any més, els carrers guarnits han estat els grans protagonistes de la festa, que han atret 

milers de persones durant totes les jornades en què s’ha desenvolupat la Festa Major. El públic 

ha estat majoritàriament respectuós amb les construccions efímeres dels carrers.  

 

Aquest fet referma el balanç positiu de la campanya posada en marxa enguany per la Fundació 

i el districte per sensibilitzar els visitants pel respecte pels guarnits dels carrers, i sobretot per la 

tasca que fan els veïns i veïnes cada any.  Aquesta campanya s’ha difós a través de l’edició de 

40.000 ventalls on s’hi podia llegir missatges com: “Gràcies per respectar els guarniments” i 

“Gràcies per no embrutar”. 

 

» Prevenció i seguretat 

 

Tant el districte com la Fundació Festa Major de Gràcia han fet una bona valoració del treball 

conjunt per a millorar aspectes com la logística, la seguretat, la prevenció i l’accessibilitat de 

l’esdeveniment. 

 

Un dels aspectes més novedosos, l’aplicació del Pla d’itineraris recomanats i d’accés de 

sentit obligatori, que tenia com objectiu garantir les condicions òptimes de seguretat, 

d’accessibilitat i de gaudi de la festa, ha funcionat correctament, i ha permès que el públic hagi 

pogut admirar els guarniments dels carrers, fet que ha millorat la qualitat de la visita.  

 

Aquest sistema, que enguany es consolida després d’haver-se fet una prova pilot l’any anterior, 

permet que s’hagi desenvolupat una festa més cívica preservant l’essència d’aquesta: ha 

permès millorar la fluïdesa de públic, i alhora, permetre l’accessibilitat de la festa a persones 

amb mobilitat reduïda, una de les prioritats de l’Ajuntament.  

 

Tot i la formació, en alguns llocs, de cues de públic per a accedir a alguns carrers a les hores 

de més concurrència, la mesura ha estat ben acceptada per les comissions dels carrers 

participants, que l’han posada en pràctica en els moments que han considerat necessari. 

 

Aquest pla implicava restringir el pas i fer de sentit únic els carrers guarnits, en cas de 

necessitat, en els moments de màxim aforament i concentració de visitants, a través de 

tanques provisionals i a través d’informadors que indicaven l’itinerari recomanat.  

 

Els carrers més concorreguts han disposat d’un servei especialitzat de control d’accés, de 

suport de la Guàrdia Urbana i dels propis membres de les comissions. La resta de carrers van 

auto organitzar-se per a informar els visitants sobre el recorregut recomanat.  
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També cal destacar la participació operativa del cos de bombers amb recorreguts de prevenció 

operativa  per a la comprovació d’accessibilitat als carrers guarnits entre els dies 2 i 20 d’agost 

amb un total de 20 recorreguts. 

 

D’entre d’altres mesures de prevenció aplicats per primer cop, també s’ha valorat positivament 

l’existència d’un sistema de primers auxilis centralitzat des del Districte, que ha servit de 

manera global a tota la Festa.  

 

Així mateix s’ha valorat positivament el treball 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, que va consistir 

en avançar la informació als comerços abans que  marxessin de vacances per què protegissin 

aparadors i persianes, en la realització de recorreguts preventius abans de l’inici de l’acte per 

detectar possibles punts febles com finestres obertes etc.. 

 

La valoració, per part de la Guàrdia Urbana, del desenvolupament de la Festa ha estat positiu i 

s’ha destacat la normalitat i la manca d’incidents remarcables en l’àmbit de la seguretat 

ciutadana. El dispositiu de coordinació entre Guàrdia Urbana i el Cos de Mossos d’Esquadra ha 

funcionat correctament, tant en el servei de patrullatge mixt a peu durant el dia, com en la 

coordinació del dispositiu de nit.  

 

La Guàrdia Urbana també ha destacat la disminució de la presència de venedors ambulants en 

l’entorn de la festa, atribuïble al control exercit en els darrers anys. 

  

 

PRINCIPALS DADES GUÀRDIA URBANA 

 

Concepte 2013   2014 

Actes d’intervenció (*) 

venda ambulant 

329 190 

Llaunes intervingudes de la 

venda ambulant 

7.259 2.513 

Denúncies per necessitats 

fisiològiques(*) 

343 386 

 

(*) Dades tancades a 19 d’agost de 2014 

  

 

» Compliment horari 

 

En general, els carrers organitzadors de la Festa Major han tingut un compliment adequat dels 

horaris fixats per a la finalització de les seves activitats (fins a les 2h els dies feiners i vigílies de 

feiners, i fins les 3.30 hores, divendres i dissabtes). Així mateix, els serveis d’Inspecció i 

Llicències del districte han constatat un alt grau de compliment de les condicions de llicència 
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per part dels establiments de pública concurrència: nombre de vetlladors, col·locació 

d’elements de cocció i de les barres, compliment d’horaris... un fet que s’atribueix al treball fet 

durant els últims anys i a la campanya informativa prèvia realitzada pels tècnics del districte de 

Gràcia a un total de 440 establiments.  

 

 

» Neteja, una prioritat 

 
El dispositiu amb equips d’operaris de neteja intensiva s’ha dut a terme cada dia al llarg de les 

24 hores. També s’ha reforçat la recollida selectiva i orgànica. L’àrea de Medi Ambient ha 

disposat, als carrers participants, bujols per cadascuna de les fraccions de la selectiva com 

anys passats.  

 

El serveis de neteja han valorat positivament el funcionament del dispositiu, que aquests dies 

incrementa en un 121% el personal habitual. S’ha fet cada dia escombrada, baldeig dels 

carrers i reforç del servei d’aigua amb odoritzant, buidat i reforç de papereres, recollida de 

vidre, desinfecció i buidat dels WC mòbils. També s’ha valorat positivament l’ús dels WC’s per 

part del públic visitant. 

 

Com ja s’ha fet en els últims anys, i d’acord amb la Fundació Festa Major de Gràcia, els carrers 

participants han col·laborat per a la millora dels aspectes de sostenibilitat de la festa en l’àmbit 

la recollida selectiva.  

 

Enguany cal destacar el reforç i reposició diària de papereres de cartró amb bossa a tots els 

llocs de festa, amb un buidat continu entre les 21 i les 2h en freqüència d’1 hora, tot 

incrementat les mateixes en més de 500 unitats respecte la darrera edició. 

 

 

DADES RECOLLIDA BROSSA 

 

Rebuig: 176 tones  

Orgànica dels contenidors del carrer: 29’82 tones 

Paper de contenidor: 1’51 tones 

Envasos: 3’26 tones 

Vidre: 1’62 tones 

Residus de neteja viària: 43,41 tn 
 

(*) Dades tancades a 19 d’agost de 2014 

 

 

Enguany s’ha mantingut la instal·lació de limitadors a 47 escenaris de la festa, el mateix 

operatiu que l’any passat, limitant-se prop d’un centenar d'actuacions musicals. 
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» “L’altra cara de la Festa Major”, el web dels serveis municipals 

 

Per primer any, el Districte de Gràcia ha posat 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. 

 

El districte destaca la comunicació de missatges de prevenció que s’ha fet aquest any als veïns 

i veïnes de Gràcia sobre les afectacions, avís als comerciants de les mesures de prevenció per 

actes de foc abans que marxessin de vacances per deixar els aparadors protegits, el mapa de 

la mobilitat que incorporava els itineraris recomanats, etc... 

 

La voluntat és que el web es consolidi com una eina per a properes edicions, que serveixi per 

trobar la informació de serveis. 

 

» Un record  

 

Gràcia compta ja amb un CD-llibre que recull les músiques tradicionals que es poden escoltar 

durant aquests dies de festa i durant tot l’any. El districte ha editat aquest document, obra de la 

Coordinadora de Colles de Cultura de Gràcia, que inclou un CD amb 11 cançons i un petit 

llibre. 

 

Les cançons formen  part d’aquell ventall de músiques que es toquen a peu de carrer durant la 

Festa Major de Gràcia i durant totes les festes assenyalades de la resta de l’any, i que 

interpreten les diferents colles de cultura popular gracienques –tabalers, grallers de les colles 

de diables i de bastoners de Gràcia, entre d’altres—per amenitzar l’actuació dels seus grups. 

Entre d’altres cançons, es pot trobar el Toc d’Inici de Gràcia, el Virolet de Gràcia, el Ball del 

Festeig o la Ragazza, la cançó que sona conjuntament a l’hora d’agrupar totes les colles de 

diables de la Vila. 

 

Enguany, aquest CD ha estat l’obsequi que han rebut, de mans del districte, les diferents 

entitats i institucions que han participat a la Festa Major de Gràcia, i que els va entregar la 

regidora de Gràcia, Maite Fandos, en reconeixement del seu treball per al desenvolupament de 

l’esdeveniment. 

 

 

 

 

» Visita de la ciutat de Toulouse 
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La Festa Major de Gràcia ha rebut, en aquesta edició, un grup de representants de la ciutat de 

Toulouse i de l’organització del seu Carnaval Universitari (COCU), que han vingut a conèixer de 

prop l’organització de la festa major de Gràcia. 

 

La delegació, encapçalada pel vicepresident de l’àrea metropolitana de Toulouse i 

responsables d’afers europeus i internacionals d’aquest ajuntament es va interessar per 

aspectes com l’organització que comporta una festa com la de Gràcia, en què hi intervenen les 

entitats del barri i el districte. 

 


