CONSELLS DE BARRI DE SALT (26/10/21)
Sector Oest (Barri Vell i Barri dels Escriptors)
Dinamització i buidat: Alba Figueras i Roser Solà, Xarxa Consultors

PARTICIPANTS AL TALLER:
Tècnics/ques locals:
Andrea , Cap d’àrea Urbanisme
Laura Albertí, Promoció de la Ciutat
Dinamitzadores:
Alba Figueras
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 Oest té per
objectiu fer retorn i seguiment de les propostes que es van fer al Consell de Barri del mes
d’abril.
S’exposen els 4 temes principals que es van tractar a la primavera: reactivació del comerç,
civisme, circulació i trànsit i manteniment. Es reparteix a cada participant una taula amb el
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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 o bé fer aclariments. Els temes tenen a veure
amb crear un mercat ecològic i d’artesania, reduir la velocitat i fer alguns carrers peatonals i
habilitar un espai exterior per a la gent gran.
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 expliquen són les casetes de llibres, la fira del llibre, el pessebre vivent, la
trobada del 31 de desembre o la fira del cistell. S’apunta que es troba a faltar participació de la
gent jove.
Es fa el seguiment de les propostes en un sol grup. Es procedeix a explicar l’estat dels
compromisos i s’obre un debat. Abans, la Irene Iglesias mediadora del medi obert i tècnica del
Projecte Itineraris Segurs explica la iniciativa de disseny d’un mur al barri Escriptors C/Mercè
Rodoreda, en el marc del projecte Itineraris segurs. La idea del projecte és pintar un mur amb
la participació de les escoles del primer tram, entitats del barri i veïns i veïnes relacionat amb la
temàtica d’escriptors i escriptores.
Facilita un correu electrònic perquè les persones que vulguin participar-hi s’hi posin en
contacte: itineraris.segurs@fundacionatenea.org
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2. RECOLLIDA DE VISIONS I PROPOSTES
A continuació es recullen les propostes i observacions que van sorgir.

REACTIVACIÓ DEL COMERÇ
Mercat ecològic i d’artesania
És un projecte impulsat per a l’Associació de Veïns. El 2021 no es va poder fer per tema Covid i
s’impulsarà de cares a la primavera del 2022. La proposta és fer de forma periòdica un mercat
ecològic i d’artesania de gent de Salt i de l’entorn (la voluntat és que les persones que hi
participin siguin majoritàriament saltenques). Es vol fer a la plaça Sant Jaume i vincular-ho a
algun acte o activitat que ja es faci al barri (per atreure més gent). L’Ajuntament donarà
suport en la infraestructura i la comunicació i l’Associació de Veïns farà la cerca i detecció
d’artesans i artesanes.
S’apunta que caldrà un temps perquè es vagi consolidant i fer un esforç important de difusió
(per exemple, a través dels escoltes).
Ajuts per a la reactivació econòmica
La tècnica de promoció de la ciutat explica que s’han obert ajuts al comerç (directes per a
materials per fer front a la Covid-19 i per pèrdua d’ingressos) i una línia perquè els bars i
terrasses puguin recuperar el 80% del que han pagat per a la terrassa.
També s’està obrint una altre línia per a millora la imatge dels negocis.

CIVISME
Fer cartells per a la recollida d’excrements i dispensadors de bosses compostables
Es posa l’exemple del projecte de sensibilització de l’Escola Arrels, en què es va fer una acció
de sensibilització que implicava a infants (a través de fer dibuixos) i a la comunitat (que van
poder votar i escollir-ne 4 per fer els cartells).
Les veïnes expliquen que també es va fer una acció semblant al barri, a la FEDAC, amb el cicle
mitjà i va ser un èxit. Caldria, però, fer accions més globals (aquestes són puntuals i
localitzades). Unificar esforços i fer-ho a tots els barris alhora, ja que l’incivisme és a tots els
barris.

CIRCULACIÓ I TRÀNSIT
Proposta de mobilitat
L’Ajuntament comunica que el dia 2 de novembre es farà una sessió informativa sobre una
proposta de mobilitat que afectarà a tot el barri. Està previst que un cop validat el projecte, les
obres comencin el març de 2022. Els veïns i veïnes mostren molt d’interès.
Es demana si es pot gravar la sessió per qui no hi pugui anar. Es comenta que no està previst
gravar la sessió però que es penjarà el projecte a la web.
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Connectar i fer més segurs els carrils bici
S’està elaborant un estudi de mobilitat a nivell de tot el municipi, que preveurà tota una xarxa
de carrils bici. Quan l’estudi estigui fet, es convocarà la taula de Mobilitat per informar i que
veïns i veïnes puguin fer aportacions.
Una veïna pregunta si hi ha una filosofia darrera el Pla. S’explica que serà un pla de mobilitat
en bicicleta, que preveu fer una xarxa ciclable que funcioni (ara és molt inconnexa) i que
implicarà canvis en alguns carrers. També s’explica que l’Ajuntament de Salt formarà part del
Pla de mobilitat urbana sostenible supramunicipal que engloba els 14 municipis de l’àrea
urbana de Girona.
Pantalles i circulació autopista
S’apunta que, a part del tema de soroll i de la demanda de pantalles, preocupa el fet que cada
dia circulin 75.000 vehicles en tots dos sentits, i més de 3.000 amb matèries perilloses. Es
pregunta si s’ha previst com actuar en cas d’accident i es demana que es faci un estudi de
protecció civil. També caldria saber com afecta la contaminació.
Reduir la velocitat en alguns carrers peatonals
S’apunta que en alguns llocs no es va a 30 km / hora. S’explica que es fan controls amb radars.

MANTENIMENT
Reforçar el manteniment i neteja dels carrers i arbrat
S’insisteix en la situació d’abandonament del passeig al Barri Escriptors. Hi ha herbes i les
voreres estan fetes malbé. S’apunta que com més abandonat està un espai, menys es cuida i
més s’embrut.
Es diu que més que reforçar la neteja cal que hi hagi més civisme. Es proposa posar multes més
petites perquè la gent les pugui pagar o bé serveis a la comunitat. Es constata que els cartells
no serveixen i que l’educació té un llarg recorregut.
L’Associació de Veïns mostra el seu esgotament pel fet de la manca de relleu i per la sensació
que no obtenen respostes de l’Ajuntament.
Es reconeix que s’han produït millores a les Deveses, que aquest estiu estaven més netes. El
Parc Monar, però, està molt brut i cal buscar fórmules per aconseguir mantenir-lo net.
En relació al manteniment, s’apunten altres temes:
− Hortes: es demana que s’actuï amb celeritat pel tema de les tanques que s’estan
instal·lant i també per la presència de trastos i brutícia. S’informa que ha començat a
treballar un dinamitzador de les Hortes per sensibilitzar i informar de la normativa.
−

Coloms: en alguns llocs n’hi ha molts. S’informa que no està permès donar-los menjar i
que si hi ha algun problema en un lloc concret es faci arribar una queixa.
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−

Aparcament il·legal davant camp de futbol (al costat de la cooperativa): es demana
agilitzar el procés per poder resoldre el problema de l’aparcament il·legal, que ja ha
estat denunciat (genera molta brutícia i deixalla). L’Ajuntament informa que s’hi està
treballant però que la llei obliga a seguir uns passos legals.

3. VALORACIÓ I TANCAMENT
Al final de la sessió s’agreix la participació a les veïnes que han assistit i es convida a dues
persones a fer de portaveus del Consell de Barri per explicar el que ha sortit al Consell de
Ciutat. Es comenta que aquestes propostes s’han de fer amb més temps perquè la gent s’ho
pugui pensar. S’acorda que es deixaran passar uns dies i es contactarà de nou a les persones
assistents.
Abans de tancar, es fan algunes reflexions i propostes de millora del Consells de Barri
−
−
−

−
−
−
−

−

La participació dependrà del tema que es tracti. Tindria més interès si es vinculés a
pressupost.
Es considera molt important poder compartir coneixement i tenir una visió global de
temes que afecten tot el municipi en el marc del Consell de Ciutat.
Millorar el retorn: no pot ser que no es tingui resposta fins al cap de sis mesos (és
massa temps). El retorn ha de ser més complert, no només un paper amb els colors,
sinó amb una explicació més detallada.
Buscar els canals per poder donar veu als veïns i veïnes que no hi són.
Si hi ha la sensació que no val la pena i que no serveix per a res participar, la gent deixa
de venir.
Important també donar la informació prèviament perquè s’ho puguin mirar i preparar.
Es fa una reflexió final en el sentit que el Consell de Barri ha de ser un espai més
constructiu i propositiu, amb informació prèvia per poder fer els deures, i buscar altres
vies per canalitzar les queixes.
També s’apunta que seria més útil treballar sobre coses més concretes, seria més
productiu i més fàcil poder donar resposta i fer-ne seguiment.

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