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equip de treball i EINES DE TREBALL

Personal de referència Aj. de Salt
Carles Gras - Alcaldia
Silvia Rigau - Administrativa
Berta Soler i Jordi Garriga - Urbanisme
Andreu Bover - Ciutadania
Neópolis - empresa externa

Nova pàgina web
www.viladesalt.cat/participació
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consells de barri 2021
 Sector Centre

Ajuts a medicació comunitària
Nous criteris subv. a comunitats

Sector Sud
Pertinença, memòria històrica
Parc de la Massana
Carrils bici

Sector Est 
Carrils bici + mobilitat
Pertinença al barri, dignificació espais.

Sector Oest
Mercats artesania
Carrils bici i mobilitat
Millores lateral P.P.Catalans
Millores parc Monar

Unes 60 persones varen participar-hi
10 tècnics municipals 

8 trobades sectorials i 1 jornada inicial 
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calendari 2022
1r TRIM 2022 - 5 Abril

Presentació projectes i primer taller d'idees

 2nTRIM 2022
Presentació projectes i primer taller d'idees

4r TRIM 2022
Presentació projectes i primer taller d'idees

3rTRIM 2022
Presentació projectes i primer taller d'idees



Plaça 11 de setembre

Placemaking d'una plaça, espai públic a millorar.
Actuació com la que s'ha fet recentment a la Plaça de l'Amistat. 

Projecte escollit : 

Consell de Barri Centre

Projecte escollit:



Millora Parc de la Massana: Part del mercat municipal a partir de les
propostes dels estudiants de què disposa Urbanisme - NEOPOLIS

Buscar un element identificatiu (Massana nom ....) que la gent s'hi
senti identificada dins de la millora abans esmentada. 

Recull de dades històriques, fotos, . . . , per crear identitat de barri

Consell de Barri sud

Projecte escollit:



Millorar Plaça Catalunya. No es fer la plaça nova - Projecte de 
 Placemaking.

Què afegiries a la plaça?
Què treuries de la plaça?
Implicació Juguem, comerços de la zona , AAVV i persones
individuals

Usos pel nou equipament públic de la Plaça Catalunya? 

Consell de Barri est

Projecte escollit:



Consell de Barri oest

Projecte escollit:

Placemaking  de la zona de davant del pavelló a partir de la
proposta inicial de la AAVV del Barri Escriptors.

Zona verda davant de la Gassol: Valoració i votació possibles
usos de l'espai 



Subvenció demanda a la diputació de Girona: 5.000€
RRHH  participació: Carles (alcaldia) i Silvia (Administrativa a
temps parcial)
RRHH Urbanisme: Berta i Jordi Garriga
RRHH Ciutadania: Andreu Bover
Empresa externa: Neópolis per 1 dels processos
Inversió mínima a comprometre: 100.000€ per al 2022 poder
començar a actuar.

pressupost i necessitats
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