
JORNADA DE TREBALL AMB ELS VEÏNS/ES DEL SECTOR EST

ACTA DE LA REUNIÓ DE CONSELLS DE BARRI

DATA: 30 de maig de 2022

LLOC: Auditori Coma Cros

HORA: 19:00 hores

_____________________________________________________________________________

Assisteixen per part de l’Ajuntament de Salt:

- Carles Gras (Cap de Gabinet d’Alcaldia)
- Berta Soler (Arquitecta tècnica Municipal)
- Andreu Bover (Tècnic d’Integració)
- 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 propostes del sector EST
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:  el  nou  equipament  municipal  del  carrer  Abat  Oliba  i  la  Plaça
Catalunya.



Es van llegir les   mancances i les   propostes fetes pels veïns i veïnes que van assistir a la reunió  
de presentació de Consell de Barris .

Aspectes desfavorables de la plaça

• Voreres en mal estat i deteriorades i de diferents mides

• Part del parc infantil poc accessible i fosca

• Enllumenat principalment a la part dura i no a la part verda

• Enjardinat queda separat de la resta de plaça

• Mala combinació part dura i part verda

• El banc del mig (drac) sectoritza la plaça

• L’arbrat fa la capçana molt baixa i ample

Propostes de millorar

• Buscar sistemes per fer hombra a la part dura de la plaça

• Donar més prioritat a la part verda i menys a la part dura

• Comptibilitzar l’ús de bancs amb els bars

• Més il·luminació i millor.

• Plaça tecnificada (multiplicitat d’usos)

• Plaça dura amb opció per poder fer activitats culturals amb aforaments petits i mitjos

Propostes d’usos per la nou equipament municipals

• Cessió d’espais per a entitats gratuïtament

• Activitats formatives i de lleure per diferents franges d’edat i del moviment cultural

• Model autogestionat o amb gestió comunitària.

També es llegeixen les aportacions fetes des del programa Juguem?  I que els nens i nenes
que en formen part havien fet:

• Proposta 1: Jocs pintats al terra: tres en ratlla, xarranca, aire-mar-terra, tauler escacsc .
. . 

• Proposta 2:Xarxes que protegeixin l’accés  a la carretera i  els bars pels infants i les
pilotes.  Poder ubicar porteries i cistelles de bàsquet.

• Proposta 3: Dibuixar una zona quadrada delimitada per a jocs tranquils amb pilota.

• Proposta 4: Taula de ping-pong

• Proposta 5: Per al parc infantil Tirolina, balancí, gronxadors , rocòdrom petit, roda . .



Maquetes fetes pels nens del Juguem?



A continuació es va obrir un debat on es van suggerir propostes per part de les veïnes i veïns
assistents:

PLAÇA CATALUNYA:

- Es  comenta  que  les  faroles  proporcionen  poca  il·luminació  a  la  zona
enjardinada. També es fa menció que la farola central de la plaça il·lumina les
façanes del voltant de la plaça sempre.

- Es proposa eixamplar les voreres del sector sud i nord eliminant o modificant
les places d’aparcament actualment existents en els trams més propers al Mas
Mota (a les dues cantonades entre el carrer Anselm Clavé i Plaça Catalunya.

- Eliminar barreres arquitectòniques.
- Estudiar  si  és  viable  treure  places  de  pàrquing  dels  voltants  de  la  plaça  i

emplaçar-los al solar del nou espai municipal (prèviament habilitat)
- Treure zona dura i convertir-la en zona verda. Reconvertir la zona dura de la

plaça que actualment representa pràcticament la meitat de la plaça i donar-li
nous usos per permetre poder-hi fer diverses activitats simultàniament.

- Col·locar  una  pista  tancada  que  es  pugui  obrir  i  tancar  amb  clau  per  fer
esports.

- Invertir la situació de la pista i el parc infantil. Traslladar el part infantil a la
cantonada sud-oest de la plaça per guanyar llum i seguretat.

- Treure els bancs amb forma de serp i ubicar bancs a la plaça que faciliti poder
descansar.

- Regular la il·luminació del fanal central de la plaça, ja que molesta als veïns
- Convertir més zones en peatonals.
- Revisar si l’arbrat del carrer Abat Oliva que dóna a la plaça Catalunya (part

dura) es poden substituir per una altra tipologia d’arbrat més adequat i que
embruit menys (fruits al terra, brutícia . ..  .)

A continuació es va obrir un debat on es van suggerir propostes   d’usos pel nou equipament  
municipal adquirit.

NOU ESPAI MUNICIPAL:

- Dedicar l’espai a una biblioteca, espai lector.
- Habilitar tan una part del local com del solar pel lleure. 
- Habilitar una sala per les entitats de la zona
- Construir un jardí comunitari però amb ús regulat i sobretot vigilant molt la

convivència amb els veïns de la illa interior del solar.
- Instal·lar pous per energia geotèrmica per abastir d’energia a tot el barri
- Posar un punt de seguretat ciutadana
- Afegir la figura d’un mediador
- Fer aules de formació
- Una ludoteca i/o un espai lector



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 20:45 finalitza la reunió del consells de barri del sector est.

Els Consells de barri compten amb el suport de:

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

