
 
 

 

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

Data:  7 DE NOVEMBRE  2019 Hora:  18:30   Lloc: Casal de barri Cardener 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana:   45 

persones 

 

Ordre del Dia 

- Informe del Regidor 

- Renovació càrrecs Vicepresidència del Consell de Barri i dels 

membres de la Comissió de seguiment 

- Torn obert de paraules 

 

Desenvolupament de la sessió 

El regidor presenta als nous consellers i conselleres: 

 Judith Calàbria (BComú) 

 Sílvia Manzano (JxCat) 

 Núria Pi (ERC) 

 Mercè Saltor (PSC) 

 Jordi Daura Molins (BxCanvi) 

 Jordi Bea Costa (C`s) 

També informa que tenim una nova gerent del Districte, la Pilar Miràs, en 

la taula. 

1. INFORME DEL  REGIDOR 

ACTUACIONS REALITZADES  des de l’anterior Consell de barri que es va 

realitzar el mes de juny. 

 

1) ESTIU AL PARK GÜELL. PROGRAMACIÓ D'ACTIVITATS 



 
 

Durant l'estiu es van programar una sèrie d'activitats al Park Güell i 

als seus entorns que van anar des de Cinema, itineraris modernistes 

o un cicle dedicat exclusivament a la rumba. 

Amb l’objectiu de recuperar les activitats culturals al parc, de petit 

format, pel veïnat. 
 

La nova programació de tardor ha començat aquest mes de 

novembre amb una mirada matemàtica al patrimoni arquitectònic de 

Gaudí, matinals d’albirament d’ocells, passejades botàniques, visites i 

itineraris organitzats pel MUHBA amb la col·laboració de l’Aula 

Ambiental Bosc Turull i B:SM. Inscripcions gratuïtes. 

 

 

 

2) "SALUTEM"ACCIONS COMUNITÀRIES DE LA SALUT VA ESTRENAR 

PÀGINA WEB 

 

El Pla de Desenvolupament Comunitari, iniciat l’any 2005 com un 

conjunt d’accions per donar una resposta col·lectiva a les necessitats 

del barri, va ser rebatejat com a “Salutem: Accions Comunitàries del 

barri de La Salut”. Des de llavors veïns/es, entitats i serveis treballen 

per transformar el barri a través de 4 àmbits de treball amb l’objectiu 

de millorar la seva qualitat de vida: salut comunitària, perspectiva de 

gènere, cultura i cohesió social i espai públic i convivència. 

 

A finals de juliol va sortir a la llum la seva nova pàgina web  

http://salutem.cat/ 

 

3) FESTA MAJOR DE LA SALUT, 6 al 11 setembre 

 

Dinars populars, cinema a la fresca, espectacles musicals, cursa 

popular, campionats, tallers, concursos... Aquest any el cartell de la 

Festa Major va comptar amb un disseny de luxe, el de l’il·lustrador 

Miguel Gallardo, autor del llibre “El corazón de Barcelona. La Salut, el 

Coll y Vallcarca. 

http://salutem.cat/


 
 

 

4) 22A EDICIÓ  DELS PREMIS NIT DE L’ESPORT DE GRÀCIA, 24 octubre 

 

- L’equip femení Lliga Premaat del Club de Natació de Catalunya va 

obtenir el Premi al millor equip femení. 

-  Jordi Gascón i Planelles, també del Club Natació de Catalunya i 

sotscampió de l’europeu júnior de waterpolo, va estar guardonat com 

a Millor esportista masculí. 

 

 

 

 

 

5) PRIMERA FASE PACIFICACIÓ LA SALUT 

 

L'actuació, efectiva a partir del 7 de setembre, forma part de la 

primera fase de la pacificació dels entorns del Park Güell al barri de 

La Salut. Va consistir en: 

 

- Canvi de circulació dels carrers Olot, Marianao i Larrard 

- Trasllat de la parada de taxis del c. Larrard a la Rambla Mercedes 

 

 La proposta de pacificació preveu la creació d’una àrea de 

mobilitat restringida entre els carrers Olot, Larrard, Marianao, 

Mercedes fins a la Rambla Mercedes. L’àrea es delimitaria 

mitjançant pilones automàtiques i romandria tancada amb les 

pilones pujades  de les 11 a les 20 h [previsió de tenir-les 1r 

trimestre 2019] 

 

Aquesta proposta s’ha treballat en el marc del Grup de Treball de 

Mobilitat del Pla Estratègic del Park Güell on participen representants 

del veïnat, associacions de veïns i de  comerciants, AMPA’s, la 

Direcció de les escoles, així com  BSM,  Mobilitat el Districte de 

Gràcia. 

 



 
 

6) PREMI PARK GUELL 

 

Ahir justament el Pla Estratègic de turisme va guanyar el Premi de 

Turisme Sostenible del World Travel Market, una fira que reconeix 

pràctiques i iniciatives en la gestió turística que poden servir com a 

exemple per a altres ciutats del món. 

 

S’ha premiat el sistema de visites regulades que té com a objectiu la 

reducció de l’impacte de la massificació al parc i els entorns. 

 

 

 

7) EXPEDIENTS SANCIONADORS A UNA TRENTENA DE BOTIGUES DE 

L’ENTORN DEL PARK GÜELL I DE CASA VICENS PER IRREGULARITATS 

EN LA VENDA DE SOUVENIRS 

 

Els serveis d’inspecció de llicències del districte de Gràcia han obert 

una trentena d’expedients sancionadors a les botigues dels entorns 

del Park Güell que incompleixen amb la regulació del Pla especial 

d’ordenació dels establiments comercials destinats a la venda 

d’articles de record a la ciutat de Barcelona.  
 

ACTUACIONS PREVISTES  

 

1) RADAR PEDAGÒGIC CRUÏLLA MARE DE DÉU DE LA SALUT-PAU ALSINA 

 

En relació al Radar Pedagògic que es va col·locar a finals de l’any passat 

a la i tenint en compte que els resultats van ser: 

- Velocitat mitjana dels vehicles: 37 km/h 

- Percentatge de vehicles que superen el límit de velocitat: 74,4% 

- Velocitat màxima registrada: 85 km/h 

 

S’ha decidit implementar accions, que s’executaran abans de final 

d’any, perquè els vehicles que circulen per aquest carrer hagin de 

reduir la velocitat i fer ziga-zaga en algun tram, com per exemple: 



 
 

 

- Modificar l'aparcament en el tram entre Pompeu Fabra i Pau Alsina, 

situant-lo al portell. 

- Posar un STOP a la cruïlla de Mª de Déu de la Salut i Pau Alsina. 

- Eliminar un carril de circulació del tram de Mª de Déu de la Salut , entre 

Pau Alsina i Riera de Can Toda. 
 

 

A l’entorn immediat, ja s’han fet les següents actuacions: 
 

- Un nou pas de vianants al c. Riera de Can Toda 

- Millores al pas de vianants al c. Mª de Déu de la Salut, a la cruïlla amb 

el c. Lliri. 

 

REPTES d’aquest mandat al barri de La Salut 

 
1) Pla Estratègic del Park Güell 
 

2) Adquisició de l’Hospital Evangèlic per construir l’Escola definitiva 
Teixidores de Gràcia 

 
3) Habitatge públic 

 
 

1. RENOVACIÓ CÀRRECS VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE BARRI I 

DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT 

Vicepresidència del Consell de Barri de La Salut:  

 Surt elegit el Sr. Felip Ródenas, President del Club Tennis La Salut 

amb els següents vots:  12 vots a favor/ 4 vots en blanc / 1 en contra 

Membres de la comissió de seguiment del Consell de Barri de La Salut: 

Surten elegides les següents entitats representades per les següents 

persones: 

 Club Tennis La Salut: Representada per la Sra. Núria Garcia amb els 

següents vots: 9 vots a favor / 8 vots en blanc / 1 vot en contra 



 
 

 Associació de Veïns La Salut-Park Güell-Sanllehy: Representada per la 

Sra. Cesca Sancho amb els següents vots: 17 vots a favor / 2 vots en 

blanc  

 Associació Ciberdona : Representada per la Sra. Puri Alba (en el 

moment del Consell de barri la representa puntualment el Sr. Juan 

Corral de l’Associació Ciberdona), amb el següent nombre de vots:  

14 vots a favor / 3 vots en blanc 

 

  



 
 

2. TORN OBERT DE PARAULES 

Les següents persones demanen torn d’intervenció:  

 Eduard Ferrando 

  Lluís Ibarz, 

 Silvia Gallego, 

  Mar Girona 

 Miquel Lozano, 

 Teresa Llàcer 

 Jordi González 

 


