
 
 

 

CONSELL DE BARRI LA SALUT   - RESUM DELS PUNTS DE L'ORDRE DEL DIA 

Data24 febrer 2022  Hora:  18 h   Lloc: Sessió virtual i presencial Casal Cardener 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana:   

Presencial : 31 persones 

Telemàtica: 4 persones 

Enllaç per veure la reproducció: https://www.youtube.com/watch?v=aDcmGYvMk94 

Ordre del dia 

 -Benvinguda i informe del Regidor 

– Nou servei de neteja i recollida de residus 

– Pla de manteniment del barri de La Salut 

– Campanya sobre la prevenció d'incendis domèstics 

– Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

El Regidor presenta els membres que formen del Consell de Barri: 

 Felip Rodenas, membre del club de Tenis la Salut, Vicepresident del Consell de 

barri.  Es disculpa. 

 Mercè Saltor, Consellera del barri de la Salut 

 Berta Carnicer (JxCAT) 

 Núria Pi (ERC) 

 Jordi Daura (BxCanvi) 

 Arturo Carrasco  (Ciutadans) 

 Judith Calabria (Bcomú)  

 Rufino Garcia (Gerent Districte) 

 

1. INFORME DEL REGIDOR. Eloi Badia, Regidor Districte Gràcia. 

 

1. PROJECTES ESTRATÈGICS 

 

CANVIS DE NOM A L’ESPAI PÚBLIC 

 

Amb una ferma aposta i compromís 



 
 

- per revertir el desequilibri i la poca presència de noms de dona a l’espai públic i 

noms populars. 

 

El 22 de gener vam canviar el nom de Ramiro de Maeztu per Anna Maria Matute.  

- Acte entranyable amb la família de l’escriptora 

- L’elecció de Matute per aquest emplaçament, a més, ve donada perquè els 

darrers anys de la seva vida va residir a Can Baró 

- El nom que substitueix, Ramiro de Maeztu, formava part del nomenclàtor 

franquista. 

 

El 29 de gener vam inauguració un nou espai anomenat “Montserrat Riera” ubicat a 

l’avinguda del Coll del Portell amb Baixada de la Glòria. 

 

- Acte preciós on va participar molts representants de la comunitat educativa i 

Batucargol. La Montserrat era una persona molt estimada al barri, pedagoga i 

directora de l’escola Heidi (avui Turó del Cargol) 

 

FONT DEL CARBÓ 

 

- EL compromís és disposar d’un projecte de reurbanització del tot el conjunt de 

la Font del Carbó abans de final de mandat.  

- En el proper mandat es faria tota la reurbanització de l’espai, per fases, per 

mantenir el projecte existent del Quirhort. 

 

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 

Hem renovat a LEDs l'enllumenat d’aquest Casal de barri. 

 

MPGM 

 

- El passat 28 de gener el Plenari va aprovar provisionalment el projecte de 

Modificació del Pla General. Ara falta l’aprovació definitiva de la Subcomissió 

d’Urbanisme de Barcelona.  

 

- Hem treballat intensament amb associacions i veïns i veïnes a través d’un 

extens procés participatiu. Voldria donar les gràcies a tothom que hi ha 

participat. 

 

Objectiu: Aquest pla pretén protegir la vida de barri, els seus edificis, el seu comerç 

local i, en definitiva, la nostra identitat  

 



 
 

Principals trets característics del projecte:  

- Protecció del patrimoni: Es preveu que es protegeixin unes 3.400 finques, que 

suposen el 73% del total de Gràcia. 3 de 4 edificis de l’àmbit. 

 

- Amb la nova planificació es redueixen en un 94% les afectacions d’habitatges 

existents que proposaven els anteriors planejaments urbanístics, que preveien 

enderrocar 158 habitatges. Ara, aquesta 

afectació es redueix a tan sols 9 habitatges. 

 

- Habitatges de protecció: Seguint la normativa municipal, de què el 30% dels 

habitatges han de ser de protecció, a Gràcia es preveuen uns 400 nous.  

A més, les plantes baixes destinades a habitatge seran de protecció i es preveu 

fer uns 50 habitatges nous.  

Amb totes aquestes mesures, a llarg termini es preveu la creació d’uns 1700 

habitatges de protecció nous per a Gràcia.  

 

- Nous equipaments: Es treballarà per la creació de nous espais verds i 

equipaments que augmentin l’oferta d’espais públics per als veïns.  

 

- Comerç de proximitat: Volem incentivar un sistema d’eixos d’activitat en 

carrers amb molts comerços tot realitzant accions que afavoreixin la vida 

quotidiana, la prioritat pels vianants i les restriccions de trànsit.   

 

- Millora ambiental. 

 

- Mobilitat sostenible  

 

2. CANVIS ESPAI PÚBLIC 

 

OBRES QUE HEM FET 

 

- reurbanització del c. Antequera  

- inici de les obres d’arranjament del cul-de-sac del c. Sant Cugat per posar-hi 

una àrea de jocs infantils.  

 

QUIRÓ 

 

- Les obres ja s’han iniciat i que s’ha començat per la retirada de la Estació 

Transformadora que hi havia a l’interior del solar.  

- Calendari estimat de finalització actuació: abans estiu 2024 



 
 

 

 

MARE DE DÉU DE LA SALUT 

 

- Hem acabat l’estudi de mobilitat del c. Mª de Déu de la Salut. Conclusions: 

o el carrer no presenta problemes de congestió en cap punt 

o Des del punt de vista de l'optimització del trànsit, el carrer Mare de Déu 

de la Salut suporta correctament la càrrega de trànsit que hi circula, 

sense retencions ni cues (4.000 vehicles/dia) 

o El propi carrer Mare de Déu de la Salut no es troba impactat per la 

indisciplina en l‟aparcament. Tot i que el seu entorn sí (sobretot en 

horari de sortida escoles: Kotska i Virolai) 

 

- Actuacions que es faran que s’han compartit amb el veïnat del carrer: 

 

1.       Instal·lació de coixins berlinesos 

2.       Elevació de passos de vianants (previst per aquest any) 

3.       Instal·lació de nous semàfors al carrer Mare de Déu de la Salut 

4.       Instal·lació d’un control de velocitat mitjançant radar 

5.       Canviar la senyalització orientativa (ja fet) 

 

- Objectiu de les mesures: 

o Reduir velocitat i dotar de més seguretat al vianant.  Indirectament 

poden desincentivar la utilització del c. Mare de Déu de la Salut. 

Aquestes mesures sí fan disminuir la velocitat a les motos, i parcialment 

a les bicicletes. 

 

OBRES A FUTUR 

 

- Aquest mes de març comencen les obres d'arranjament dels entorns de la 

parada de bus enfront del Can Toda (Club Natació Catalunya). Millorem la 

urbanització i eixamplament de vorera. 

Actuació que s’ha treballat en el marc del grup de treball de mobilitat del Pla 

Estratègic del Park Güell. 

 

3. ACTIVITATS DES DE L’ANTERIOR CONSELL DE BARRI  

 

- L’11 de desembre es va celebrar la trobada de barri Salutem a la Rambla 

Mercedes. On hi van participar 60 persones.  

Es van tractar temes de mobilitat, cultura i espais. 



 
 

 

- 16 febrer es va celebrar el Consell Rector del Casal de barri Cardener.  

A destacar que des del mes de juny el casal és un punt de recollida de 

productes alimentaris i d’higiene del Rebost Solidari. L’horari és el del casal, és 

a dir: de dilluns a divendres de 10-13h i de 16h a 21h. 

 

4. ACTIVITATS FUTURES  

 

- La Mostra d’Entitats de la Salut està previst fer-la el proper 7 de maig a la 

Plaça de la Natura del Park Güell. 

 

- Durant el 2022, es realitzaran un cicle de xerrades “La Salut, cura!” Aquest 

projecte compte amb la col·laboració de la Taula de gent gran de La Salut-

Radars.  

 

5. PREGUNTES PENDENTS DE L’ANTERIOR CONSELL DE BARRI.  

 

- El soroll i molèsties que provoca al veïnat  l’aire condicionat de Can Toda 

(Club Natació Catalunya) 

o S’ha demanat a l’IBE (al tractar-se d’un equipament que gestionen) 

que puguin revisar els aparells. 

 

- Sobre la petició de reprendre les caminades del barri 

o Dir-vos que es reprendran de nou a partir del mes març.  

o Des del CAP Larrard s’informarà de l’inici d’aquestes caminades i 

també en farà difusió juntament amb el CEM Sardenya.  

 

2. NOU SERVEI NETEJA I RECOLLIDA RESIDUS. 

Manel Arias Mayoral, Tècnic del departament de Gestió de Residus 

S’adjunta arxiu. 

 

3. PLA DE MANTENIMENT DEL BARRI DE LA SALUT 

Eduard Moreno, Tècnic del Departament de Programes i Equipaments de la 

Oficina de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de l’àrea d’Ecologia Urbana 

S’adjunta arxiu. 

 

4. CAMPANYA SOBRE LA PREVENCIÓ D’INCEDIS DOMÈSTICS. 

Víctor Molinet. Cap d'unitat normativa i prestacional - ONLINE 

S’adjunta arxiu. 

 



 
 

5. TORN OBERT DE PARAULES 

 

R.M.A : problemàtica en relació als bicitaxis que estant al voltant del Park Güell i 

generen problemes de mobilitar i seguretat als vianants. 

L.B.:  Calendari i projecte obres Quiró. 

F.J.P: En relació a neteja i manteniment, nom Jardins Menéndez Pelayo, 

Travessera de Dalt, Primavera Sound. 

 

 


