JORNADA DE TREBALL AMB ELS VEÏNS/ES DEL SECTOR SUD
ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELLS DE BARRI

DATA: 9 de maig de 2022
LLOC: Estació Jove del municipi de Salt
HORA: 19:00 hores
_____________________________________________________________________________

Assisteixen per part de l’Ajuntament de Salt:
-

Carles Gras (Cap de Gabinet d’Alcaldia)
Jordi Garriga (Enginyer de Serveis Territorials)
Sílvia Rigau (Administrativa)

Comença la reunió a les 19:05h seguint l’ordre del dia:



Breu repàs dels punts presentats durant la reunió del passat 05.04.22 per als assistents
que no varen assistir-hi:
1) PRESENTACIÓ DE L’EQUIP I EINES DE TREBALL
2) PRESENTACIÓ DEL PORTAL DE PARTICIPACIÓ CIUTANADA
3) EXPLICACIÓ DE CALENDARI PROPOSAT



Treball conjunt de les 2 propostes del sector SUD
1) IDENTIFICACIÓ I DISCUSSIÓ DE LES PROPOSTES DE MILLORA DELS ESPAIS
ESCOLLITS PER AQUEST SECTOR

Es recorda a tots els assistents que tota la informació relativa a participació ciutadana es pot
trobar al portal de participació ciutadana del web municipal a:


https://www.viladesalt.cat/participacio/

S’identifiquen dos espais annexats: Rambla de la Massana i Passeig Josep Tarradellas.

RAMBLA DE LA MASSANA I PASSEIG JOSEP TARRADELLAS:

A continuació es varen ensenyar les tres p ropostes dels treballs d’estudiants del grau
d’arquitectura de l’UdG :

PROPOSTA 1: enjardinament de diverses zones, plantació d’arbres, pavimentació de l’espai
peatonal.

PROPOSTA 2: diversificació de l’espai amb elements individuals (zona parc infantil, zona
enjardinada, zona diàfana...)

PROPOSTA 3: col·locació de porxos als que es puguin col·locar plantes enfiladisses tipus heura.

També es llegeixen les aportacions dels veïns de la primera jornada dels Consells de Barri, que
apuntàven a la polivalència de l’espai, per garantir-ne un ús més intensiu però també per
adreçar-ho a diferents edats: nens, joves, adults, gent gran.

Propostes suggerides per veïns i/o veïnes durant la reunió:
-

-

-

-

Coordinar les millores proposades i que es facin amb la col·locació de càmeres
dissuasives perquè no es faci un mal ús dels espais comuns i les millores no
repercuteixin negativament als veïns de la zona.
Convertir la zona del Passeig de Josep Tarradellas en zona exclusivament
peatonal.
Repensar la zona del Passeig Josep Tarradelles amb elements infantils, zones
per practicar esport en petit format, més arbrat i gespa.
Ampliar els passos de zebra que conecten les zones dels encreuaments entre
els carrers: Guilleries, Prat de la Riba, Josep Maria Folch i Torres amb Passeig
Josep Tarradelles (4 punts) i així garantir la seguretat dels alumnes que
acudeixen als centres educatius
Disposició d’un espai al Passeig J. Tarradelles per fer espectacles de petit
format, infantils . . amb punts de llum preparats.
Evitar la instal·lació de massa bancs per impedir les concentracions de
persones durant la nit.
A la nova disposició del Passeig J. Tarradelles considerar posar voreres per
garantir una mínima zona de pas, ja que quan plou s’enfanga tot i la gent ha de
passar per la carretera.
Garantir la continuïtat de les voreres fins al passeig fins a arribar al CAP.
Afegir al projecte una part pedagògica sobre el trànsit de persones en els
espais i no limitar-se només a la intervenció urbanística.
Estudiar la idea del porxos però no en la seva totalitat, si nó en espais concrets
que permetin tenir zones d’ombra i treball.
Estudiar la viabilitat de posar més arbres la zona central sense perjudicar la
distribució del mercat municipal dels divendres.

Es parteix de la idea de no hipotecar un espai gran com és la Rambla de la Massana per
un dia de mercat a la setmana. La idea d’espai polivalent és la que més encaixa,
buscant aconseguir més espais d’ombra a la Rambla, amb petites zones de descans
que donin continuïtat al passeig i faci més agradabla l’entorn.
Al Passeig Josep Tarradelles al no estar l’espai reservat pel mercat es proposa buscar
més una zona verda agradable amb més ombres i amb la combinació amb arbrat nou
per substituir l’actual que no creix adequadament.
Els assistents també comenten durant la trobada diversos punts que no formen part dels
projectes però que afecten al barri per a la seva revisió i estudi i que s’anoten per a la seva
gestió:



Recollida d’aigües pluvials a la zona de la Plaça 3 de Març. (des de serveis territorials
comuniquen que aquest any s’ha fet una actuació per millorar-ho, es revisarà quan
plogui que la intervenció hagi funcionat i es revisarà la zona dels ressalts)



Revisió de pintura de passos de peatons de la zona i pintura vial en general.



Problemes d’incivisme i bretolades dels nens quan surten de les escoles, instituts.



Ús de patis d’escoles a les tardes per activitats esportives.

Es comenta als assistents que si durant els propers dies tenen noves propostes o parlen amb
algú que vol fer aportacions, o desitgen proposar noves ubicacions per a futurs consells de
barri ho poden fer en qualsevol moment des de l’apartat de participació ENVIA LA TEVA
PROPOSTA:

https://www.viladesalt.cat/formulari-consells-barri/

Es recorda als assistents que el circuit de queixes i suggeriments d’elements puntuals o
particulars (per exemple el cas de les furgonetes abans esmentat) es resolen ràpidament si es
tracten a través del sistema de queixes OQSP des del web municipal


https://www.viladesalt.cat/ajuntament/servei-datencio-a-la-ciutadania/oqsp/

Els equips tècnics municipals analitzaran les propostes i la seva implementació per poder fer el
retorn a tots els veïns i veïnes el tercer trimestre de 2022.

A les 20:40 finalitza la reunió del consells de barri del sector sud.

Els Consells de barri compten amb el suport de:

