CONSELLS DE BARRI DE SALT (25/10/2021)
Sector Est (El Veïnat)
Dinamització i buidat: Jordina Riera i Roser Solà, Xarxa Consultors

PARTICIPANTS AL TALLER:
Equip tècnic local:
Carlos Vega – Policia Local
Carles Gras- Alcaldia
Dinamització:
Jordina Riera
Roser Solà

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 Est té per objectiu
fer retorn i seguiment de les propostes que es van fer al Consell de Barri del maig.
S’exposen els 4 temes principals que es van tractar a la primavera: civisme i convivència;
habitatge i necessitats bàsiques; seguretat i manteniment del barri; i mobilitat. Es reparteix a
cada participant una taula amb el llistat de temes i propostes i la informació sobre el seu estat
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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 un projecte comunitari per millorar el sentiment de pertinença al
barri i més coeducació.
Abans d’entrar en detall amb els temes, es demana a les veïnes i els veïns que es presentin i
que comparteixin alguna experiència lligada a la participació que recorden haver viscut al barri.
Les experiències que surten són:
− Es realitzava una fira en relació l’artesania tèxtil i es feien visites guiades a la Coma
Cross com a símbol de barri. El seu objectiu era homenatjar a totes les persones que
havien treballat a la fàbrica tèxtil.
− En aquesta fira sortien les botigues al carrer amb paradetes.
− Es decoraven els balcons per fomentar la fira. El centre d’interès era la fàbrica. Als
balcons hi penjaven costures fetes expressament pel barri (en el cas del barri del
Veïnat tenien les decoracions de color blau).
− També es guarnien els balcons per temps de flors o per donar la benvinguda a la
primavera.
− A l’estiu es feien sopars de barri, per la Festa Major, i era molt participatiu.

Es fa el seguiment en un sol grup. Es procedeix a explicar l’estat dels compromisos i s’obre un
debat.
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2. RECOLLIDA DE VISIONS I PROPOSTES
A continuació es recullen les propostes i observacions que van sorgir.

CIVISME I CONVIVÈNCIA
Projectes comunitaris per millorar el sentiment de pertinença
S’explica que per treballar el sentiment de pertinença es podria construir un projecte
comunitari en base a dues actuacions que preveu fer l’Ajuntament al barri: per una banda, la
reforma de la Plaça Catalunya; i per l’altra, la compra d’un edifici gran, l’antiga escola Bressol,
que probablement acabarà sent un centre cívic.
A partir d’aquestes actuacions es proposa a les veïnes fer aportacions per poder treballar el
sentiment de pertinença. Les veïnes comenten que plaça Catalunya és un espai que està
degradat i que es percep com un entorn amb delinqüència i inseguretat.
Es comenten algunes idees per fer revifar l’entorn:
− Crear un hort urbà comunitari, com el projecte Menja’t Sant Narcís.
− Treballar a través de les microintensions per generar comunitat (petites coses on es
pugui contemplar tota la diversitat i activar la seva participació).
− Fer coses conjuntament, veïns i veïnes. S’ha de comptar amb més gent i més
representativa de la plaça Catalunya. Buscar més participació i més diversa. Per això
caldrà canviar les dinàmiques i el format de les trobades. Fer més acompanyament,
generar vincle i buscar altres canals per arribar a tothom.
− Crear coneixença entre veïns i veïnes. Començar per grups petits, recuperant els
sopars a la plaça (es comenta que hi ha una manca de relleu generacional a les
associacions).
− Fer una fira d’entitats.
Es comenta la idea de fer d’aquell espai un entorn de comunitat, de ciutadania real on les
persones que hi viuen convisquin amb l’entorn i facin i visquin la convivència.

Prova pilot recollir escombraries al portal
S’explica que serà inviable fer-ho, ja que el contracte actual és fins el 2023. Es diu que no hi ha
cultura de reciclatge i que gràcies a tot el treball que s’està fent es comencen a notar els
resultats. S’informa que la recollida comercial selectiva està anant molt bé. Es comparteix que
s’ha quasi doblat el reciclatge en la recollida selectiva, que ha passat del 32% al 50%. S’està
fent molta sensibilització a les escoles i accions a la comunitat. Tot i així queda molta feina per
fer.

Més incentius i informació per reciclar.
Es comenta que les ordenances Fiscals ja ho estableixen. Aquest any s’ha fet molta feina i
molta campanya, fet que ha revertit positivament en els números de reciclatge. La nova
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targeta ja extreu directament la bonificació. Aquest any se sumen les bonificacions de l’any
passat. Es comenta que si no hi ha hagut una bonificació a temps es pot reclamar i els hi
bonificaran (s’explica que es pot haver produït una demora a l’hora de generar targetes noves
pel fet que tothom les va demanar al mateix moment).
Sensibilització sobre la cura de l’espai públic
Es posa l’exemple del projecte de sensibilització de l’Escola Arrels. Els veïns i veïnes els agrada
molt i pregunten si funciona. S’explica que hi ha menys queixes.
Breu resum del projecte: arran de la necessitat de visibilitzar l’excés d'excrements del tram de
davant de l’escola, l’AFA, l’Ajuntament i l’Escola van promoure un concurs de dibuixos per
reivindicar la netedat al carrer. Els infants de l’escola van estar implicats i van participar en el
projecte activament. Es van acabar votant quatre dibuixos que estan col·locats en tótems
davant de l’escola, creant així una acció de sensibilització implicada en la comunitat i
participativa. Es planteja la possibilitat de treballar el projecte en altres centres.
Manteniment i il·luminació al Pla dels Socs
Es comenta que s’ha doblat el nombre de papereres i no hi ha intenció de posar-ne més
perquè ja hi ha prou capacitat. No es creu convenient ampliar la il·luminació. Es tracta d’una
zona rural i cal respectar l’equilibri i l’espai natural.
Una veïna posa sobre la taula el fet que hi ha molts gossos a la zona. S’explica que a Salt hi ha
un cens de 1500 gossos. Es fa la reflexió que els animals han de poder passejar per l’entorn ja
que si no anessin a l’espai rural i estiguessin al centre hi hauria més queixes.
Es proposa ampliar la senyalització i s’explica que des de l’Ajuntament s’està contemplant. No
obstant, cal fer un esforç per unificar totes les senyals que hi ha ara, i valorar quin contingut
s’acaba posant.

HABITATGE I NECESSITATS BÀSIQUES
Pressionar els bancs que tenen pisos buits
S’explica que s’ha fet arribar una carta a tots els grans tenidors de Salt informant que s’aplicarà
un recàrrec del 50% de la quota de l’IBI als pisos buits de la ciutat.
Ajudar a regularitzar la situació dels veïns del barri
Es comenta que l’Ajuntament ha realitzat una compra important de pisos i intenten ara
regularitzar la situació a través de la borsa. El Pla d’Habitatge estableix destinar-los a: joves,
estudiants, gent gran, famílies d’SBAS etc. Es comenta que també volen enfocar la mirada a les
ajudes per persones joves perquè puguin tenir accés a l’habitatge i quedar-se a Salt.
S’afegeix que si els veïns o veïnes tenen o coneixen una persona que vulgui llogar un pis poden
posar-se dins la borsa de pisos que té l’Ajuntament per llogar. S’explica que s’han previst
bonificacions perquè les persones que tenen pisos els lloguin.
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SEGURETAT I MANTENIMENT DEL BARRI
Més coeducació (treballar conductes sexistes...)
Pel que fa als portals segurs, es parla d’una xarxa comunitària de suport, però falta informació
per acabar-la de concretar. Una veïna comenta que forma part d’un grup de whatsApp veïnal
de Salt i que s’assembla a la proposta que hi ha ja establerta a Girona (qualsevol persona del
grup de whatsapp pot enviar la ubicació si se sent en perill).
Es diu que s’ha de continuar treballant a les escoles, tot i que dues veïnes constaten que les
joves estan molt sensibilitzades. S’opina que és un tema general de ciutat.
Més il·luminació al carrer Major
Aquest any s’amplia la il·luminació del carrer Major.
Manteniment i neteja d’embornals d’arbrat...
Si hi ha alguna incidència amb la neteja o l’arbrat, s’ha de fer arribar a través dels canals de
queixes i suggeriments de l’Ajuntament.
Més agents cívics
Hi ha 8 agents cívics de diferents àrees (medi ambient, salut, convivència, etc.). No obstant, les
veïnes comenten que hi ha molta rotació, ja que són llocs temporals vinculats a plans
d’ocupació. Això fa que no hi hagi continuïtat ni vincle amb el barri, ja que quan un agent cívic
està familiaritzat, se li acaba el contracte. Es proposa organitzar-ho de manera que la
renovació de l’equip sigui progressiva i parcial, de manera que es pugui fer un bon
acompanyament a les persones que entren noves, per garantir que estan ben informades amb
relació a l’entorn i vinculades a la comunitat.

MOBILITAT
Girocleta a Salt, Carrils Bici i Estudi de mobilitat
S’explica que s’està fent un estudi de mobilitat de tot el municipi i que aviat es presentaran les
conclusions. De moment no poden posar més carrils bici perquè hi ha aquest estudi iniciat, que
pretén reubicar els carrils i fer de Salt una vila més segura i connectada quant a mobilitat.
S’avança que es traurà la rotonda del peatge i que els cotxes aniran directament al carrer
Francesc Macià i allà es redirigiran tots els cotxes que vagin a Girona o a Salt.
Pel que fa a la Girocleta, es comenta que no es pot assumir per l’elevat cost que té i perquè
primer es vol fer la planificació de carrils per anar amb bici pel municipi.

Policies de proximitat
Es comenta que no es considera que els policies hagin d’anar amb patinet ja que no volen
perdre la proximitat amb els comerços. Volen mantenir el contacte i el fet d’anar en bicicleta o
patinet ho dificultaria. A més, per les distàncies que han de recórrer tampoc es considera
pertinent.
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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. Surten dues
veïnes: Marta Moner (Associació de Veïns) i Anna Peñalba (ja és membre del Consell de Ciutat)
.
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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