
CONSELLS DE BARRI DE SALT (04/10/21)
Sector Sud (El Pla, La Massana, Sant Cugat i Mas Masó)
Dinamització i buidat: Laia Monterde i Alba Figueras, Xarxa Consultors

 

PARTICIPANTS AL TALLER:

Tècnics/ques locals:
Andreu Bover – Ciutadania
Jesús Noceda - Policia Local
Quim Sastre - Medi Ambient
Carles Gras- Alcaldia

Dinamitzadores:
Alba Figueras
Laia Monterde

DESENVOLUPAMENT DEL TALLER:

1. Benvinguda i explicació de l’estat de les 4 propostes

Des de l’Ajuntament es dona la benvinguda als veïns i veïnes i es posa en context la trobada
amb el suport d’una presentació. La majoria de veïnes i veïns ja havien participat al Consell del
mes d’abril de 2021. Entre els tècnics/ques locals només 2 havien participat al Consell previ.
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S’exposen els 4 temes principals que es van tractar a la primavera i sobre els quals es van fer
propostes: circulació i trànsit, seguretat, cohesió social i civisme. 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. Es tracta de propostes
relacionades  amb  reforma  urbanística  al  barri  (fer  alguns  carrers  peatonals  i  millorar
l’enllumenat del barri), recuperar la memòria històrica del barri i instal·lar elements de l’espai
públic per donar identitat al barri hi ha la proposta d’un projecte per posar en marxa. A part
s’explica l’estat de la resta de les demandes. Un cop explicat el plantejament del taller, s’inicia
un debat conjunt sobre les diferents propostes fetes pel Consell, amb la visió dels diferents
tècnics/ques de cada temàtica.

Tercera sessió Consells de Barri 2021 – Sector Sud 
2



Tercera sessió Consells de Barri 2021 – Sector Sud 3



Tercera sessió Consells de Barri 2021 – Sector Sud 4



2. RECOLLIDA DE VISIONS I PROPOSTES

COHESIÓ SOCIAL

Es proposa ajuntar els 3 punts, fusionar cultures dels barris, recuperar la memòria històrica del
barri i instal·lar elements a l’espai públic per donar identitat al barri.

Els tècnics expliquen que la idea és crear un documental amb imatges antigues per conèixer el
barri  per  aconseguir-ho  cal  implicar  gent  del  barri  de  diferents  edats  i  orígens,  amb  la
complicitat de diferents àrees de l’Ajuntament. Hi podria participar gent gran del barri i també
que  estan  al  centre  de  dia,  buscar  a  l’arxiu  col·leccions  fotogràfiques  del  barri,...  És  una
proposta que es veu bé pels veïns i  veïnes i  es posen exemples de temes que es podrien
tractar: com que Massana és el nom de la riera que passava pel barri, també és comenta que
l’Hospital i EUSES dona personalitat el barri i fa l’espai més agradable i que l’hospital va ser el
primer centre de salut mental públic a Catalunya.

Pel que fa la resta de punts s’exposa:

- Descentralitzar activitats culturals: de cares aquest any es faran més activitats culturals en
diferents punts del municipi, com seria la plaça de la Massana.

- Espai de trobada veïnal i crear espais lectors: una de les propostes seria utilitzar les escoles,
però no es veu possible per falta d’un conserge. Una de les opcions seria l’escola Mas Masó
però en aquell  cas ja es fan activitats dins la biblioteca en el marc de l’Aula de Música del
Gironès.

La demanda dels veïns és tenir un local de barri, des de l’Ajuntament també es veu que hi ha la
necessitat però que no es podrà comprar un local fins més endavant. Mentre no hi ha n local
propi, es proposa parlar amb la parròquia de Sant Cugat per cedir l’ús d’un local que hi ha al
carrer Doctor Ferran nº34, que també podria fer la funció d’Espai Lector del Barri. Hi ha dubtes
sobre si l’Associació de Veïns/es de La Massana tenen un local propi o llogat al barri.

- Convertir solars en places: hi ha una gran dificultat per poder arribar els propietaris a part de
que per tema econòmic es inviable actualment.

A part d’aquests punts es comenta que falten més espais  verds,  i  es demana que a Josep
Tarradelles, allà on es fa el mercat es posin més arbres, ja que és un espai molt obert i així
provocaria que hi hagués més vida i convivència. A part, es demana que dintre les reformes
previstes com la de la Plaça Sant Cugat es pensi en posar espais verd.

Es  comenta  que  de  l'Hospital  cap  a  la  frontissa,  la  zona  del  Mas  Massoó  es  senten  més
vinculats amb el barri del Veïnat que amb el barri sud, que poder es podria fer un canvi de cara
a futurs Consells de Barri perquè aquesta zona formi part del sector oest.

CIVISME

- Campanya de millora de convivència: s’explica que en aquest sentit s’està fent molta feina,
que moltes vegades queda invisibilitzada, però que s’ha de tenir en compte que hi ha algunes
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temàtiques que costen d’atrapar i que és molt difícil erradicar el 100%.  A part que és una tasca
continua i es fan molts esforços des de diferents àrees.

- Xerrades als centres educatius i famílies sobre civisme: es fan xerrades sobretot a demanda
dels centres educatius, es fa molta consciencia i treball amb els infants per ensenyar-los.

Des de les Arrels es va fer una campanya per conscienciar a propietaris de gossos sobre la
recollida dels excrements, ja que en tenien moltes, es proposa d’estendre aquesta iniciativa en
diferents escoles per veure si així es nota una millora.

- Més agents cívics: hi ha 8 agents cívics per diferents àrees.

- Patis oberts: cada any s’ha ampliat el finançament propi pel JUGUEM?, tot i així obrir l’escola
les Deveses es va provar el seu moment però no va funcionar, ja que els joves que van allà no
volen supervisió adulta, també es comenta que durant els mesos d’estiu es dinamitza activitats
del Juguem a la Plaça de la Massana.

Es comenta que arran del tema dels joves que anaven a tocar el timbre a la plaça Sant Cugat,
dintre la gestió del conflicte es va descobrir que hi ha homes que estan el bar que assetgen
diverses noies que passen per la Plaça quan surten de l’institut. Cal donar una resposta.

TRÀNSIT I CIRCULACIÓ

- Connectar i fer més segurs els carrils bici: s’està fent un pla de mobilitat de Salt, el qual es té
previst renovar els carrils bicis i així fer-los més segurs, i també està previst fer 3 connexions de
nord a sud. Un veí comenta que s’ha llegit el projecte de BRCAT (autobusos ràpids) el qual es
farà una reforma de Països Catalans on hi haurà un carril d’anada i tornada pels cotxes i un
altre específic pels  busos.  Dintre aquest projecte es vol  posar  el  carril  bici  just  el  mig  del
c/Països Catalans i comenta que dintre les entitats ciclistes es valora molt negativament, ja que
les bicicletes acaben respirant tota la contaminació dels cotxes i per mobilitat es fa complicat.
A més, implica talar més d’un centenar d’arbustos de l’avinguda Països Catalans. Demana a
l’Ajuntament que s’informi a les entitats com “Mou-te en bici” i als veïns sobre el projecte.
L’Ajuntament explica que en breu es farà un Consell de Ciutat per parlar només de mobilitat.

-  Reduir la velocitat i fer alguns carrers peatonals: els tècnics comenten que dins el pla de
mobilitat també s’estudiaran fer carrers peatonals. Des dels veïns i veïnes es demana fer de
Canigó a Sant Cugat, ja que per allà passen molts infants, bicicletes, patinets, etc. i a part hi ha
diferents encreuaments complicats.

- Millora del manteniment, senyalització i neteja de la via:  es proposen fer una ruta pel barri
amb la tècnica d’urbanisme per concretar quins punts cal millorar

-  Facilitar l’aparcament al barri  pels veïns: s’ha ampliat la zona verda, tot està a punt per
iniciar la prohibició d’aparcament de furgonetes de 1,8 tones o més al nucli de Salt, de manera
que es limitarà el seu aparcament a determinades zones.

SEGURETAT

- Educar per la seguretat vial: s’han fet diferents campanyes.
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-  Millorar  l’enllumenat  del  barri: s’està  fent  un  canvi  de  les  bombetes  a  led  de  forma
progressiva però també es reforça l’enllumenat on cal. Es comenten dos carrers on caldria
millorar l’enllumnat: C/Pep Ventura amb C/Josep Irla i C/Casals i C/Pau Masó, ja que hi ha
arbres que tapen les faroles.

- Més presència policial: els tècnics comenten que hi han més efectius i que a cada barri hi ha
un policia de proximitat el qual ha donat el telèfon a les diferents entitats del barri (en el cas
del sector sud, es el Lluís).

3. VALORACIÓ I TANCAMENT

Es comenta que hi ha hagut poca difusió i que la web de DECIDIM és complicada i no funciona,
es fa la proposta de canviar el nom per participació i buscar una plataforma més simple,

Els  projectes  de  barri  que  s’han  tractat  amb  mes  profunditat  durant  la  reunió  (projecte
d’identitat del barri a través de la: memòria històrica, actuacions urbanístiques i artístiques)
s’explicarà al Consell  de Ciutat. Les portaveus seran l’Anna Peñalba (que ja es membre del
Consell de Ciutat).
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