
 
 

 

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

DIA 

Data:  27 de febrer de 2020  hora:  18.30 h   Lloc: Casal de barri Cardener 

Assistència política, tècnica, d’entitats i associacions i de la ciutadana:  90 persones  

Ordre del Dia 

1) Torn obert de paraula 
 

2) Procés Participatiu PAM-PAD 

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Torn obert de paraula 

1) Associació de Veïns La Salut intervé en relació al bus 116 i la reducció 

del trànsit a Travessera de Dalt. 

2) Laura Piera demana revisió pla d’usos al barri. 

3) Joaquim Gómez intervé en relació als busos turístics i desviament de 

vehicles. 

4) Arnau Serra intervé pel tema de la contaminació, motos, carril bici de 

Travessera de Dalt i voltants. 

5) Carmen Gallego intervé en relació a l’Hospital Evangèlic i la futura 

construcció de l’equipament educatiu. 

6) Josep Maria Torras intervé en relació al Pla Especial urbanístic del 

carrer Camèlies, 13-17. 

7) Associació de Veïns de Travessera de Dalt intervé en relació a la 

Travessera de Dalt. 

8) Luis Hidalgo intervé en relació a l’expulsió d’un veí de Maignon de 

casa seva, i d’uns edificis de nova construcció que es faran al carrer 

Maigon. 

9) Jorge Moreno intervé en relació al carrer Alegre de Dalt, entre 

travessera de Dalt i Camèlies. 

10) Enric Brotons intervé en relació al trasllat de la Comunitat Quirhort a 

la Font del carbó. 

11) Ferran Riera intervé en relació a la proposta de fer un pas de vianants 

entre l’Hospital de l’Esperança i el carrer Maignon, travessant el 

carrer intern que hi ha a sant Josep de la Muntanya. 



 
 

12) Mar Girona intervé en relació a la peatonalització dels voltants del 

Park Güell i Mare de Déu de La Salut. 

13) Miquel Lozano intervé en relació als rètols dels taxis i les dificultats de 

convivència amb els taxistes que no aparquen bé i les pilones. 

 

3) Procés Participatiu PAM-PAD 

Mercè Saltor, consellera del barri La Salut, fa una introducció sobre les línies principals que es 

proposen treballar en aquest barri.  

Posteriorment es conformen dos grups per treballar la sessió. 

 

 

 


