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El districte de Gràcia és el més petit dels 10 districtes en que es divideix Barcelona, té 
una extensió de 4,19 km2, però és el segon amb major densitat demogràfica, 
són 29,5 habitants/km2

La renta per càpita a Gràcia està en un nivell mitjà-alt respecte la resta de districtictes 
de la ciutat. Ambient vanguardista i intelectual conviu a la perfecció amb el treballa-
dor i arrelat de tota la vida de barri.

El districte comprén 5 barris, el més característic, el barri de la Vila de Gràcia, per la 
seva història, va ser un una població independent de Barcelona fins el 1879.

D´aquí la seva configuració urbana, un teixit històric de carrers estrets, llums peti-
tes, edificis protegits i un paisatge visual on l´alçada canviant entre les edificacions més 
recents i les cases de cos més antigues deixa a la vista moltes mitgeres.

La configuració de l´espai obert resultant d´aquest teixit tan dens, es basa en espais 
lliures durs, un entramat de places dures que es van obrint tangencials als carrers 
estrets i on s´hi concentra l´activitat d´oci, sobretot nocturn.

L´illa del projecte està envoltada de places com Sol, Virreina o Diamant, importants fo-
cus del barri. Però també hi té molt aprop un model de plaça tancada de nit, la plaça 
de les dones del 36.

El propi districte compte amb grans pulmons verds a les afores com són el Parc Güell o 
el Parc de la Creueta, però dins el barri de Gràcia no hi ha pràcticament cap espai 
verd d´ús públic.

Una de les poques zones arbrades es troba a l´interior de l´illa de projecte, de propietat 
privada, i en un cas d´ús públic, aprofitant el darrera d´un local comercial que s´ha 
obert a l´interior d´illa, aprofitant-se d´un meravellós jardí entre arbres.

Per contra, l´oferta cultural i oci de Gràcia, el fa un dels barris més atractius de la ciutat.
Teatres, cinemes, sales d´art, biblioteques...omplen els carrers de vida diàriament, però 
paral·lelament, equipaments sanitàris, escoles i bona comunicació pels residents.

Per contra, hi ha molt poc habitatge públic donat al valor del sól a Gràcia. on el metre 
quadrat és dels més cars en la ciutat on el metre quadrat del sól és el més alt de l´estat, 
i de més difícil accés,

Urbanísticament, aquest concepte cultural ha fet canviar la mobilitat del barri donant 
preferència al vianants amb un entramat ampli de carrers peatonals.

Pel barri creuen uns eixos importants destinats al trànsit rodat, sobretot en sentit 
vertical com a vàlvules d´evacuació o entrada al centre de la ciutat com podria ser 
Gran de Gràcia o Torrent de l´Olla.

Al carrer Astúries, límit 
nord de l´illa de projecte, 
la majoria d´edificacions 
estan protegides, com 
l´emblemàtic Can Tite-
lla, actualment en re-
habilitació o l´edificació 
que fa cantonada amb 
Travesia de Sant Antoni, 
la qual ja va intentar ser 
derruida per penetrar a 
l´interior d´illa.
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Vista carrer Torrent 
de l´Olla, límit est de 
l´illa de projecte en 
l´encreuament amb el 
carrer Jaén. Via roda-
da d´un sol carril però 
eix vial que creua el 
barri molt important.
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A la Travessia de Sant 
Antoni, limit oest de 
l´illa de projecte, les 
cases de cos antigues 
combinen amb edi-
ficis de gran alçada 
deixant un altre cop 
mitgeres vistes. És un 
carrer poc conco-
rregut tan pel trànsit 
com peatonal.
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Al carrer Jaén, límit sur 
de l´illa de projecte hi 
trobem dos escoles.
Vista de mitgeres vis-
ta i de la nau indus-
trial en desús. Aquí no 
hi trobem cap edifici 
protegit.

6

La plaça del Diamant 
és un exemple de 
plaça oberta, on els 
bars i restaurants pro-
porcionen una acti-
vitat nocturna molt 
activa, el qual també 
suposa menys tranqui-
litat pels veïns de la 
plaça.
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Vistes del jardí interior 
d´illa, a una, terrassa 
sota els arbres d´una 
botiga que connec-
ta amb el solar buit, a 
l´altre foto, on actual-
ment hi ha uns petits 
horts urbans.
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Vista del solar buit al 
carrer Jaén 14. Les mit-
geres vistes embruten 
el paisatge urbà.
Vista també del “jar-
dí” provisional i privat 
de la propietària de la 
parcel·la, que creua 
l´illa de banda a ban-
da.

7

6

4

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 P

O
R

 U
N

 P
R

O
D

U
C

TO
 E

D
U

C
A

TI
VO

 D
E 

A
U

TO
D

ES
K

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PR
O

D
U

C
ID

O
 PO

R
 U

N
 PR

O
D

U
C

TO
 ED

U
C

A
TIVO

 D
E A

U
TO

D
ESK

ANÀLISI DELS USOS EN PLANTA BAIXA

Locals comercials Magatzems i 
tallers privats

Equipaments
educatius Bars - Restaurants

ANTECEDENTS D´UN TEIXIT HISTÒRIC

Finalment, l´últim anàlisi és a l´escala més petita, la del ciutadà. Un molt petit sondeig, 15 ciutadans del barri, 
d´un perfil similar, la majoria jubilats, d´entre 50 i 80 anys, van respondre a un petit qüestionari dels qual es van 
extreure les següents conclusions:

a) 14 viurien en HPO, només 1 ja hi vivia.

b) A escollir entre Casal, Centre de dia, Espais polivalents i Hort i/o platja urbana 9 van dir que el que li faltava al barri era un centre de 
dia, altres 4 un espai polivalent i finalment 2 horts i la platja urbana.


