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Resum Trobada de l’Alcaldessa a la Salut 

 

 Barri: La Salut 
 

 Districte: Gràcia 
 

 Data: 22.11.2019 
 

 Lloc: Escola Turó del Cargol 
 

 Horari: de de 18.40 a 21:15 hores 
 

 Difusió: 
- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157711920283051 
- Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/ada-colau-escolta-els-veins-i-
veines-de-la-salut_883835 
 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 
El passat 22 de novembre de 2019 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, concretament la corresponent al barri de la Salut. 
 
En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

 
Accesibilitat 

- Persones amb mobilitat reduïda 

 Queixa de dificultats d’accessibilitat pel barri per a persones amb cadires de 
rodes. 

- Escales mecàniques 
 Moltes queixes en relació amb un grup d’escales mecàniques que estan fora 

de funcionament. Es diu que al barri hi ha moltes persones grans i es demana 
que siguin arreglades immediatament. 
També es diu que no s’entén que en 2 anys el tema de les escales mecàniques 
no estigui resolta i que es titlla la qüestió de “negligència”. 

 Petició que hi hagi informació regular al veïnat i a través de les entitats sobre 
el funcionament de les escales mecàniques. 

 
Comerç i  Economia 

- Establiments 

 Diverses queixa de manca de botigues al barri, que van desapareixent en favor 
de botigues dedicades al turisme. Es diu que estan aguantant 4 farmàcies i 4 
estancs, però que la resta van baixant la persiana. 

 Queixa del propietari d’un basar del barri, que diu que la normativa i les 
restriccions relatives al turisme i la venda de records, que dificulten la viabilitat 
del seu negoci. Es demana de canviar la normativa i que els funcionaris 
municipals no saben ben bé com aplicar la dita normativa. 

https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157711920283051
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/ada-colau-escolta-els-veins-i-veines-de-la-salut_883835
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 Queixa que l’orografia del barri dificulta el comerç de proximitat. 

 Queixa sobre els impostos que han de pagar els propietaris de comerços. 

 
  Convivència 

- Gossos 

 Algunes queixes del comportament dels propietaris incívics de gossos, que 
permeten que aquests animals embrutin el barri. 

 Petició de més espais de lleure per a gossos. 

 Queixa relativa a l’espai de lleure de gossos de Menéndez Pelayo, que es diu 
que no està ben plantejat. 

- Actitud dels venedors ambulants 

 Queixa relativa al comportament de les persones que fan venda ambulant al 
Park Güell. Es diu que orinen on els ve de gust i amaguen els objectes que 
venen enmig del verd, cosa que es diu que degrada el medi del parc.. 

 
Educació 

- Institut de Secundària a La Salut 

 Es pregunta si és previst de posar en funcionament un institut de secundària al 
barri de La Salut. 

- Escola Rius i Taulet 

 Es demana més protecció per a l’Escola Rius i Taulet, doncs és un espai rodejat 
de vies d’alta densitat de vehicles. 

- Escola Bressol 

 Una de les persones assistents encoratja l’alcaldessa a seguir treballant per 
ampliar les places de les escoles bressol. 

- Pràctica esportiva a les escoles 

 Queixa que el Consorci d’Educació no dona permisos d’ús d’instal·lacions 
escolars per a la pràctica esportiva d’entitats. Es proposa de canviar legalment 
els usos de les instal·lacions de les escoles per poder-ho facilitar. 

- Camins Escolars 

 Queixa relativa a que els vehicles privats envaeixen els camins escolars. 

 
Esports 

- Instal·lacions esportives municipals 
 Queixa relativa al fet que determinats equipaments esportius són atorgats la 

seva gestió a entitats de fora del barri. Es diu que cal canviar això. 
- Esport a Gràcia 

 Una persona que diu pertànyer a la Plataforma Bàsquet Gràcia demana que les 
escoles puguin fer servir les instal·lacions municipals a uns preus inferiors als 
actuals o, fins i tot, de forma gratuïta. Es diu que les entitats esportives han de 
destinar molts diners al pagament de lloguers. 

- Pati Turó del Cargol 
 Es demana tancar el pati de l’Escola Turó del Cargol, doncs hi van a jugar 

equips esportius que no tenen a veure amb l’Escola. 
- Pavellons soterrats 

 Una de les persones assistents enumera un seguit de pavellons esportius 
existents, entre els quals esmenta Safa Claror i l’Escola IPSI. 
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Habitatge 

- Empreses immobiliàries 
 Queixa d’una de les persones assistents que certes empreses s’estan quedant 

amb els carrers del barri. S’esmenta Núñez y Navarro i Engels & Volkers. 
- Accés a l’habitatge 

 Algunes queixes sobre la constant pujada dels preus dels lloguers, que es diu 
que estan en uns nivells inassolibles per al veïnat (es diu que són de més de 
1.000 euros al barri). També es diu que hi ha un problema greu de renovació 
del lloguer dels pisos a Barcelona. 

 
Infants i  Joves 

- Zones infantils 

 Queixa de l’existència de pocs espais infantils al barri (es diu que bàsicament hi 
ha el Park Güell). 

 Petició que als parcs infantils hi hagi velaris contra el sol i de menys jocs 
infantils de ferro.  

 
Medi Ambient 

- Exposicions genèriques 
 Queixa que a Barcelona no hi ha àrees verdes de nova creació. 

- Burilles 
 Queixa de les persones que llencen burilles de tabac als escocells dels arbres. 

- Contenidors 
 Algunes queixes de la falta de contenidors de tots els tipus de reciclatge a La 

Salut. Es demana que hi hagi més contenidors al barri. 
- Oferiment 

 Una persona s’ofereix com a col·laboradora a l’Ajuntament pel fet de ser 
coneixedora d’aspectes relacionats amb l’ecologia. 

- Zones verdes 
 Petició de més zones verdes al barri 

 
Mobilitat 

- Títols de transport públic 
 Queixa que les persones jubilades no tenen dret a l’antiga tarja T4, tan sols a la 

tarja T-10 
 Queixa que els turistes viatgen amb targes de transport públic habituals dels 

barcelonins i és es diu que és com si viatgessin de forma subvencionada. 
- Travessera de Dalt 

 Algunes queixes indicant que la Travessera de Dalt funciona a modus 
d’autopista. 

 Es fan algunes propostes d’una major pacificació de la via i de reducció de la 
velocitat. 

- Aparcament 
 Queixa relativa a la manca d’aparcament de vehicles al barri. 
 Una persona manifesta que per la manca de botigues es veu obligada a fer 

desplaçaments en cotxe a comprar. 
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 Petició d’un aparcament públic a la zona alta del barri, al Coll del Portell. Es 
demana la constitució d’una comissió per activar aquesta proposta. 

- Contaminació acústica i atmosfèrica 
 Petició que siguin resolts els problemes de soroll i contaminació a la zona de la 

Travessera de Dalt en el tram entre els carrers Escorial i Sardenya. 
Es demana la pacificació del trànsit i que siguin retirats cotxes de la via pública. 
Finalment es qüestiona perquè els dissabtes no és possible estacionar en 
l’esmentat tram de la Travessera de Dalt els dissabtes. 

 Una de les persones assistents diu que La Salut és un dels barris de menor 
contaminació de Barcelona. 

- Escola Baldiri Reixac 
 Una de les persones assistents diu parlar en nom de l’Escola Baldiri Reixac per 

queixar-se sobre de les restriccions d’accés de vehicles al carrer Olot i 
immediacions. Comenta que és una mesura de pacificació que crea un gran 
perjudici i que les famílies de l’Escola són també part del veïnat de la Salut. 

- Mobilitat individual 
 Força queixes sobre la contaminació atmosfèrica a Barcelona. 
 Peticions de major contundència en la concreció de mesures contra la 

contaminació causada per vehicles privats.  
 Una persona intervé per manifestar que està satisfeta amb les mesures de 

reducció de la contaminació. 
 Una de les persones assistents manifesta el seu beneplàcit per la pacificació al 

barri i en demana més accions en el mateix sentit. 
 Algunes queixes per la propera posada de la Zona de Baixes Emissions que es 

diu que obligarà a la substitució dels cotxes particulars més antics per d’altres 
de nous. Entre altres arguments es diu que no és ecològic el fet del canvi de 
cotxes per poder circular i que hi ha moltes persones que no tenen recursos 
per comprar-se un cotxe nou. 

 Una de les persones assistents diu que la zona de Baixes Emissions privilegiarà 
les persones més riques, que poden canviar de cotxe. 

 Queixa relativa als vehicles d’alta gamma nous, que es diu que contaminen 
més que d’altres que no es permetrà circular. 

 Petició que el criteri per a la circulació dins la Zona de Baixes Emissions sigui 
haver superat la Inspecció Tècnica de Vehicles. 

 Petició que el criteri bàsica de restricció de la circulació en la Zona de Baixes 
Emissions sigui el de les emissions reals a l’atmosfera. 

- Metro 
 Queixa per les parades de Metro projectades anul·lades de les línies 9-10 que 

passen pel barri. 
 Petició que s’acabi la línia 9 del Metro, que es diu que milloraria la mobilitat de 

la zona de la plaça Sanllehy. Es demana que l’Ajuntament contribueixi a la 
finalització, que significaria una millora del col·lapse circulatori de la ciutat. 

 Una persona indica intervenir en nom de l’Associació de Veïns i Veïnes de la 
Salut per dir és imprescindible la posada en marxa de tota la línia 9 del Metro. 
Diu que s’aconseguiria reduir un 50% de turismes a l’ambit del barri de la 
Salut. A més indica que la Regidora de Mobilitat ha indicat que hi ha 
pressupost per al tram de la Zona Universitària a la sagrera, però que no 
s’avança suficientment en la concreció del projecte 

- Bicicletes i Carrils-bici 
 Petició que les bicicletes deixin de circular per les voreres. 
 Queixa relativa a la Guàrdia Urbana que posa multa a ciclistes. 
 Queixa d’errors estructurals i de concepció de certs carrils-bici. Es diu que per 

culpa d’alguns carrils-bici s’ha hagut de sacrificar zones d’aparcament de 
vehicles privats innecessàriament. 
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 Queixa que certa senyalització existent als carrils-bici és molesta i que no 
contribueix, precisament, a la circulació de bicicletes. 

 Queixa dels ciclistes que no respecten els semàfors, ni porten llums de posició. 
 Queixa que les bicicletes circulen sense assegurança i matriculació. 

- Busos 
 Petició de major freqüència de pas del Bus de Barri de La Salut, els feiners més 

enllà de les 21 hores, però molt especialment els dies festius. 
 Algunes queixes sobre el bus de barri. Es diu que té una zona massa gran per 

donar servei i que té mala freqüència de pas. 
 Queixa sobre el bus de barri 
 Es diu que el Bus de Barri ha millorat en la seva freqüència de pas. 
 Queixa que la línia 24 abans arribava al Paral·lel i ara tan sols ho fa a la plaça 

Catalunya. 
- Patinets 

 Es demana sobre si existeix una normativa de circulació de patinets. 
- Motocicletes 

 Petició que siguin pintades ratlles al terra per fer que les motocicletes 
estacioni de forma ordenada. 

 Petició que les motocicletes aparquin millor a la via pública. 

 
Neteja i  zoonosi 

- Brossa incontrolat 
 Queixa que a la confluència dels carrers Sostres i Verdi hi ha una tàpia darrera 

la qual es produeixen llançaments incontrolats de brossa, andròmines, 
uralites, etc. 

 Queixa de presència de rates, a l’hivern, a la zona del carrer Verdi amb el Coll 
del Portell. També d’escarabats a l’estiu a la mateixa àrea. 

 
 

Ocupació 
- Teletreball 

 Proposta que hi hagi més teletreball a Espanya, segons es diu, a semblança del 
que ja passa al nord d’Europa. A més es comenta que el teletreball permet una 
millor conciliació de la vida personal i laboral. 

- Trasllat de serveis de la Generalitat a la Zona Franca 
 Una de les persones assistents comenta el projecte de traslladar serveis i 

personal de la Generalitat a unes noves dependències a la Zona Franca. 

 
Seguretat 

- Queixes genèriques 
 Queixa de violacions, robatoris i assalts a pisos a La Salut. Es diu que se sap qui 

són els autors i que li fa por que voltin pels entorns de casa seva. 
 Una persona parla de sensació de desprotecció en relació amb persones que 

han okupat un pis al seu immoble. 
- Okupacions 

 Queixa sobre la inseguretat que provoquen els grups d’okupes a les 
comunitats de veïns i veïnes del barri, especialment a l’estiu. 

- Mossos d’Esquadra 
 Petició de dissolució de la Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra. 
 Queixa d’inacció dels Mossos d’Esquadra en algunes accions per a les quals 

són cridats. 
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- Robatoris de motocicletes 
 Diverses queixes sobre el robatori de motocicletes, especialment el model SH. 

Es comenta que s’han produït aquests darrers mesos al carrer Verdi, i que això 
és un fet que està passant a tota la ciutat. Es parla d’una màfia que fa això i 
que cal acabar amb aquestes pràctiques. 

- Desalotjaments 
 Algunes petició sobre el motiu del desallotjament de l’acampada de la plaça 

Universitat i de la repressió de les protestes ciutadanes a l’avinguda 
Meridiana. 

 Queixes que no s’havia d’haver actuat contra l’acampada de la pl. Universitat. 

 
Serveis Socials  

- Centralització de serveis 
 Queixa sobre el fet que l’atenció a les persones sense llar es fa de forma 

atomitzada per Barcelona i que costa de centralitzar aquest servei. 
- Verd Social 

 Petició que a Barcelona es faci “Verd Social”. 
- Protecció sensellarisme 

 Queixa que les persones no empadronades no poden accedir als centres on 
s’aixopluguen les persones sense llar. 

- Menjadors socials 
 Queixa sobre les circumstàncies que tenen a veure amb el tancament de 3 

menjadors socials al barri. 
- Ajuda farmacològica 

 Es demana informació sobre quantes persones a la ciutat sense sostre són 
ateses amb tractament farmacològic pels serveis municipals de Barcelona. 

 
Turisme i lleure 

- Massificació turística 

 Diverses queixes per la massificació turística al barri. 

 Queixa de l’acció contaminant dels avions i creuers de l’àmbit de Barcelona. 
- Busos 

 Queixa de massificació turística als busos que passen pel barri, que es diu que 
dificulten l’accés a les persones de La Salut. 

 Queixa d’un excés de busos turístics a la zona de la Travessera de Dalt amb 
Pau Alsina. 
Algunes peticions que els turistes que vagin al Park Güell hagin de baixar dels 
busos a la plaça d’Alfons X i que d’aquesta ubicació, agafin el bus-llençadora al 
Park. 

 Queixa de les molèsties que ocasionen els autocars turístics que aparquen a 
l’àrea del Park Güell. 

 
Urbanisme 

- Cables de serveis per les façanes 
 Una de les persones assistents es queixa que al balcó de casa seva, a la 

Travessera de Dalt, han aparegut uns cables que diu que poden ser d’una 
empresa de serveis. Diu haver-se queixat i que se li va dir que no hi havia cap 
anomalia. Demana amb quin permís o autoritat es van instal·lar aquests 
cables. 

- Enllumenat públic 
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 Algunes queixes de manca de llum a alguna via del barri. Es demana de 
millorar la il·luminació a partir de la posta del sol. 

 Petició que s’implementi una il·luminació pública menys agressiva. 
- Papereres 

 Queixa de manca de papereres a la via pública. 
- “Gatera” municipal 

 Es demana que a un espai que es diu que es una “Gatera” municipal (que es 
comenta que arriba gairebé al passeig Turull), es faci un espai per a persones 
grans i infants. 

- Nova construcció carrer Repartidor 
 Queixa relativa a una nova construcció que es diu que s’està realitzant al 

carrer Repartidor 3-7, als antics locals de l’Escola Linus. 
Es comenta que s’han fet arribar a l’Ajuntament diversos escrits on s’esmenta 
que l’edificació és 3 metres més alta del que hauria de ser, i que no hauria de 
tenir una alçada de 8 pisos com sembla que tindrà. 
També es diu que es van eliminar molts arbres per fer aquesta construcció i 
que, a canvi, han hagut de pagar una ridícula multa de 30.000 euros. 
Finalment es diu que la construcció és gairebé acabada i que cal revisar 
l’expedient i actuar urgentment. 

- Escales per als turistes 
 Una de les persones assistents es queixa pel que diu que es van fer unes 

escales al carrer Sant Josep de la Muntanya per als turistes. 

 
Varis 

- Alcaldessa 
 Algunes persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la 

present trobada de l’Alcaldessa. 
- Espai Infantil Trobada amb l’Alcaldessa 

 Una de les persones assistents agraeix l’espai per a la cura dels infants mentre es 
desenvolupa la Trobada amb l’Alcaldessa. 

- Companyies de serveis municipals 
 Un dels intervinents esmenta que la iniciativa de la funerària municipal no va 

funcionar. La mateixa persona diu que sí va tirar endavant la companyia 
elèctrica de l’Ajuntament, però que en el cas de l’aigua, el Tribunal Suprem va 
donar la raó a Agbar. S’acaba dient que el “sistema” es protegeix a sí mateix i 
que no hi ha forma d’avançar. 

- Barris pobres 
 Queixa que a Barcelona els barris són cada cop més pobres. 

- Participació 
 Queixa relativa als instruments de participació que empra l’Ajuntament. Es parla 

d’ineficàcia d’aquests instruments, que els escrits que s’envien a l’Ajuntament 
no tenen repercussió i que costa molt que siguin ateses les demandes 
ciutadanes. 

 

Per acabar l’Alcaldessa comenta que cal que els veïns i veïnes del barri siguin exigents i 
reclamin el que és de dret. Que per part de l’Ajuntament s’estan impulsant moltes iniciatives 
per millorar la qualitat de vida dels habitants de la ciutat. 
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 
intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir al barri 
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom. 
 

Arribats a aquest punt, a les 21:15 hores, es donà per acabada la Trobada. 


