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DESENVOLUPAMENT DEL TALLER:

1. BENVINGUDA I EXPLICACIÓ DE L’ESTAT DE LES PROPOSTES

Es dona la benvinguda a la persones participants i es posa en context la trobada amb el suport
d’una  presentació.  S’explica  que aquesta  segona sessió  del  Consell  de  Barri  Centre  té  per
objectiu fer retorn i seguiment de les propostes que es van fer al Consell de Barri del maig. 

Es fa una presentació del personal de l’Ajuntament que assisteix a la sessió i de les veïnes (tres
de les quals van participar a la primera sessió). Es fa una reflexió sobre la baixa assistència i es
proposa aprofitar altres esdeveniments que es fan al municipi per fer arribar la informació i
engrescar als veïns i veïnes. S’explica que el 2019 es va fer en el marc d’una fira i va tenir molt
d’èxit. 

S’exposen els 4 temes principals que es van tractar a la primavera: cohesió social i civisme;
manteniment del barri i reactivació del comerç; habitatge i necessitats bàsiques; i comunitats
de pisos.  Es reparteix a cada participant una taula amb el llistat de temes i  propostes i  la
informació sobre el seu estat o la possibilitat de portar a terme en el futur. De cada tema hi ha
diferents propostes que estan marcades en blau, que es voldria fer un treball més intens amb
els veïns i veïnes.  Els temes tenen a veure amb la dinamització dels espais públics; la formació
de veïns  i  veïnes  per  fer  petites  mediacions;  i  la  revisió  dels  criteris  de  subvencions a les
comunitats de veïns per facilitar-ne l’accés. 
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2. RECOLLIDA DE VISIONS I PROPOSTES

A continuació es recullen les propostes i observacions que van sorgir.

COHESIÓ SOCIAL I CIVISME

Dinamitzar els espais públics amb activitats lúdiques i fer un lloc de trobada amb participació
intercultural. 
Es demana més espais d’ús comunitari al Barri Centre, ja que enriqueix les possibilitats de fer
activitats, de què passi coses i de relacionar-se persones diverses. Es comenta que fa uns anys
a  Salt  no  hi  havia  edificis  ni  equipaments  que  estiguessin  específicament  utilitzats  per  ús
comunitari i per les entitats. S’explica que el local del barri Centre és un lloc petit però que s’hi
fan coses. Està previst obrir un nou equipament a Plaça Catalunya per ús comunitari i perquè
les entitats puguin gestionar l’espai per fer-ne ús. S’aposta per promoure l’autoorganització de
veïns i veïnes. 

Una veïna exposa que no comparteix la idea que els col·lectius religiosos s’hi hagin de vincular
ja que tenen el seu espais en els centres de culte. S’apunta que la Biblioteca Massagran és un
equipament on s’hi poden fer moltes activitats.  

Lligat amb la facilitació d’espais, s’exposa la preocupació que tenen algunes famílies quant a la
dificultat en trobar llocs de relació al sortir de l’escola. Es demana que tornin a obrir les escoles
i que es pugui gaudir dels patis com espais comunitaris i  de relació de famílies.  Es valoren
iniciatives com el Juguem?  a La Farga, que dona l’opció a infants, joves i ara també famílies a
fer activitats als espais i equipaments públics. 

Posar elements a la plaça Llibertat. Des de l’Ajuntament es comenta que és una plaça nova i
que no està previst posar cap element de joc. Les participants expliquen que es referien a jocs
d’aigua, amb uns aspersors que estiguessin actius de 3-5 de la  tarda durant la temporada
d’estiu. Les mateixes veïnes son conscients que això s’hauria d’haver tingut en compte abans
de les obres. 

Tancar  carrers  en  hores  i  dies  puntuals. Es  relaciona  amb  la  Setmana  de  la  mobilitat
sostenible, durant la qual s’ha fet una prova pilot. Es demana que quan es tanquin carrers
s’avisi amb temps a veïns i veïnes de al zona. L’Ajuntament informa que està valorant el proper
cop crear illes laterals per la zona perquè la gent es pugui moure amb facilitat per la fira. 

Serveis  a la comunitat en comptes de sancions en conductes incíviques 
Es  comenta  que  en  la  valoració  del  cost  –  benefici  cal  mirar  l’aspecte  educatiu  i  de  no
reincidència.

Es proposes diverses coses: 
 Crear una àrea d’acollida per fer un treball real inserció i treballar un canvi d’actitud

des d’una vessant pedagògica. Les veïnes creuen que no és un cost tant alt si al final el
procés d’aquestes persones acaba amb un canvi  d’actitud. Hi ha d’haver una mínima
estructura, es proposa vehicular-ho al tercer sector. 
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 El tècnic de Medi Ambient explica que incorporen aquestes persones dins d’equips ja
formats perquè és la manera en què se senten més acompanyades i les persones que
ja fa temps que treballen poden guiar-les. La intenció és que facin feines i tasques no
qualificades ja que sinó necessiten una formació prèvia i més acompanyament que no
es podria assumir. 

MANTENIMENT DEL BARRI I REACTIVACIÓ DEL COMERÇ

Control dels coloms. Tal com s’exposa en la part d’observacions, el sistema de queixes és molt
eficient. En cas que es vegi algú donant menjar als coloms cal avisar-los ja que no tothom sap
com funciona la normativa. S’explica que abans de sancionar s’informa. 

Poda d’arbres. Hi ha un canvi de concepte de poda. El tècnic de Medi Ambient comenta que si
hi ha algun veí o veïna que té problemes amb arbres propers pot fer incidència i demanar-ho,
se sol gestionar amb força rapidesa.

Potenciar nous restaurants i el comerç del barri.
La tècnica de Promoció de la Ciutat explica el nou projecte .
S’han previst ajudes per :

 Fer els aparadors més atractius (per comerciants que ja tenen el comerç actiu)
 Propietaris que tenen el local buit.
 Millora per refer façanes. 
 Reposició de la imatge.
 Condicions d’accessibilitat.

Una veïna pregunta  si  tots  els  comerços tenen clar  el  protocol  de  salut.  S’explica  que les
tècniques envien un inspector de Via Pública en cas que hi hagi qualsevol incidència. En cas de
dubtes també poden donar suport. 

Es parla de potenciar el comerç i s’explica el projecte Cuines del Món, una fira de degustació
de comerços de Salt. Es comenta que es vol impulsar de nou. No obstant, aquest any encara no
es realitzarà ja que les mesures del proci-cat continuen sent molt restrictives. 

Les veïnes comenten que el 2019 es va realitzar un acte on no es va contemplar la diversitat i
hi havia barreres econòmiques (hi ha persones que no poden pagar per fer els tastets). Es
reivindica que hi ha d’haver un mecanisme que iguali la situació de desigualtat i l’organització
hauria de vetllar perquè la festa sigui inclusiva. 

S’explica que els comerços que hi participen han de poder tenir uns ingressos si han de tancar
els seus bars o restaurants i estar presents a la fira,  per això no es pot eliminar el sistema de
tiquets. Per aquest motiu, es proposa fer alguna activitat gastronòmica gratuïta, com pot ser
una xocolatada, perquè inclogui a tothom qui vulgui. 

Es demana vincular sistemes d’igualtat en un projecte comunitari.
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HABITATGE I NECESSITATS BÀSIQUES 

Comptadors solidaris
Una participant de Càritas comenta que malgrat que fa molt de temps que se’n parla no s’ha
formalitzat un conveni amb l’Ajuntament i amb un únic cas del mes de juliol no s’han arribat a
resolucions efectives. 

El tècnic d’habitatge comenta que la predisposició hi és i que s’hi està treballant. Que si hi ha
una emergència vinculada a un informe mèdic  es fa,  però no com a pràctica universal.  Es
reclama que els comptadors d’aigua son bàsics i que s’ha de gestionar amb més rapidesa. 

Es parla de no cedir a totes les demandes ja que no es pot promoure l’ocupació de l’habitatge.
A la trobada hi ha visions diferents al respecte. 

Una veïna demana saber si hi ha una relació entre els papers que es troben veïns a les portes
de casa (símbol de possible pis per ocupar) i els anuncis d’alarma que reben. Es pensa que son
les mateixes empreses que s’aprofiten de la política de la por per tenir més clients. 

Garantir l’alimentació infantil
Es comenta que Salt és i serà tota la vida poble d’acollida. Des de la Generalitat s’hauria de
poder donar recursos per aliments. És una responsabilitat Supramunicipal. Tal i com comenta
una  veïna,  el  benefici  és  pel  mateix  poble.  Si  un  infant  està  ben  alimentat  pot  créixer  i
desenvolupar-se  correctament,  son  futures  persones  adultes  que  treballaran  i  això  és  un
benefici de salut al poble. 

COMUNITATS DE PISOS

Reforçar els serveis de mediació salut i assessorament jurídic.  S'exposa que des d'habitatge
tenen 4 agents de mediació i que aquest any s'ha reforçat en quant a pressupost.

Formar veïns i veïnes per fer petites mediacions: Des d'habitatge es comenta que aquest any
hi ha un nou projecte i el que es pretén és buscar agents concrets de la comunitat per formar i
donar eines de mediació per tal que quan hi hagi un conflicte comunitari es pugui gestionar
dins de la mateixa comunitat. Les veïnes exposen que pot estar bé però que una figura externa
i mediadora sempre dona més autoritat i que no volen perdre aquesta figura. El que comenta
el tècnic és que una cosa no és incompatible amb l'altra. La intenció és proporcionar eines i fer
arribar la metodologia de la mediació perquè els mediadors continuïn fent la seva feina però
els  petits  conflictes  puguin  acabar  sent  autogestionats  ja  que  a  vegades  és  una  situació
d'escolta activa o comunicació assertiva. 

Revisar els criteris de subvencions a comunitats de veïns per facilitar-ne l'accés: Es parla d'un
projecte nou. La intenció és treballar amb un doble objectiu: primer dignificar l'espai d'aquelles
comunitats que no poden pagar un pintor i que tenen l'escala molt desgastada. L'altre és que
l'acció es pugui fer de manera conjunta, és a dir, que hi hagi el pintor que lideri la pintada de
l'escala però que al mateix temps tota la comunitat hi estigui implicada, d'aquesta manera
totes les persones poden participar en la pintada de la seva escala fent d'aquest gest, un gest
comunitari on es promou la trobada de les persones que viuen a l'escala i al mateix temps
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cuiden  el  seu  espai.  Es  tracta  d’una  activitat  que  apropa  la  comunitat  i  és  a  través  del
coneixement que la convivència pot millorar.

3. VALORACIÓ I TANCAMENT

Al final de la sessió s’agreix la participació a les veïnes que han assistit i es demana que dues
persones facin de portaveu per explicar el que ha sortit al Consell de Ciutat. Es proposa dues
veïnes que no han assistit a la reunió (Lola Ros i Feluca Díaz). L’Ajuntament hi contactarà.

S’informa que se’ls farà arribar una enquesta de valoració de tots dos Consells amb l’objectiu
d’incorporar millores en les properes edicions.
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