
 
 

-Comissió de seguiment Consell de Barri La Salut  03/07/2020-  

 

 

Casos Covid-19 / Situació per barris del Districte de Gràcia 

 

Dades diàries de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2 / COVID-19 (*1) a 

Barcelona (a data 29 de juny 2020). Agència de Salut Pública de Barcelona. 

https://aspb.shinyapps.io/COVID19_BCN/#taula_resum 

 

Segons l’última actualització (29/06/2020) de l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona, el nombre de persones amb coronavirus amb test positiu al laboratori 

és de 18.733  barcelonins/es. La diferència entre homes (7.181) i dones 

(11.331) es va ampliant a mesura que avança la pandèmia. Del total de casos 

confirmats a Barcelona, 3.216 són persones que viuen o treballen en residències 

geriàtriques. 

 

*1 Els casos confirmats i la incidència acumulada provenen de les dades del 

Registre COVID-19, Departament de Salut, Generalitat de Catalunya, activades 

pel Servei de Vigilància Epidemiològica. 

 

Barri Casos amb 

diagnòstic confirmat 

Casos amb diagnòstic 

confirmat + diagnòstic 

confirmat que viuen o 

treballen a residències 

Vila de Gracia 317 451 

Camp d’en 

Grassot 

267 300 

La Salut 91 190 

Coll 38 38 

Vallcarca i 

Penitents 

109 128 

TOTAL DTE 822 1.107 

% total dte. segons 

total ciutat 

 

5,37% 

 

5,90% 

TOTAL BCN 15.296 18.733 

 

 

 

 

 

 

 

https://aspb.shinyapps.io/COVID19_BCN/#taula_resum


 
 

Un Park Güell més sostenible i obert al barri 

 

El Park Güell va tornar a l’activitat a partir de l’1 de juliol amb totes les mesures 

sanitàries i amb una limitació del 50% de l’aforament en tot el parc per evitar la 

massificació. Durant tot l’estiu, els veïns i veïnes hi podran accedir de manera 

gratuïta amb el carnet Gaudir Més i, temporalment, amb el carnet de la Xarxa de 

Biblioteques. Després de l’estiu es posarà en funcionament una nova APP del 

Gaudi+ que farà més agil l’accés. També s’han establert dues franges horàries 

exclusives perquè el veïnat hi pugui passejar i fer esport, de 6.00 a 9.30 hores i 

de 20.00 a 23.00 hores. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/un-park-guell-mes-sostenible-

i-obert-al-barri-2_965892 

 

 

 

El PIAD de Gràcia reprèn l'atenció presencial i organitza  tallers virtuals 

d'estiu  

 

A mitjans de juny,  el PIAD (Punt d’Informació i Atenció de la Dona)  de Gràcia 

(Plaça de la Vila, 2)  va reobrir amb atenció presencial de dilluns a divendres i 

sempre amb visita programada prèviament. 

 

Els Punts d'Informació i Atenció a les Dones organitzen aquest estiu tallers 

virtuals de mindfullness, autoestima, autodefensa, gestió de l'ansietat.... 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/el-piad-de-gracia-repren-

latencio-presencial_960402 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/tallers-virtuals-destiu-al-

piad_961227 

 

 

Obertura d'equipaments a Gràcia 

 

Comença el restabliment dels serveis al districte i l'obertura progressiva dels 

equipaments de Gràcia seguint les condicions sanitàries per garantir la protecció 

i seguretat de la ciutadania i el personal municipal. 

 

EQUIPAMENTS REOBERTS DES DEL 25 DE MAIG a LA SALUT 

 

o Seu del Districte de Gràcia, plaça de la Vila de Gràcia, 2. 

o Arxiu del Districte, plaça Lesseps, 20-22. 

o Edifici annex Districte, carrer Francisco Giner, 51 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/un-park-guell-mes-sostenible-i-obert-al-barri-2_965892
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/un-park-guell-mes-sostenible-i-obert-al-barri-2_965892
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/el-piad-de-gracia-repren-latencio-presencial_960402
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/el-piad-de-gracia-repren-latencio-presencial_960402
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/tallers-virtuals-destiu-al-piad_961227
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/tallers-virtuals-destiu-al-piad_961227


 
 

o Serveis Districte de Gràcia, carrer Francisco Giner, 46 

o Centre de Serveis Socials la Salut-El Coll-Penitents: presta serveis a la 

seu de Vila de Gràcia. 

o Serveis de Llicències i Espai públic: atenció prioritàriament telemàtica i 

presencial en els casos que sigui imprescindible, mitjançant cita prèvia. 

o Serveis jurídics: atenció prioritàriament telemàtica i presencial en els 

casos que sigui imprescindible, mitjançant cita prèvia. 

o Serveis a les persones i al territori: atenció prioritàriament telemàtica i 

presencial en els casos que sigui imprescindible, mitjançant cita prèvia. 

 

EQUIPAMENTS REOBERTS DES DEL 2 DE JUNY a LA SALUT 

 

o Oficina d’atenció ciutadana: amb cità prèvia. 

o Punt d’informació i atenció a la dona: amb cita prèvia 

o Servei d’Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades SOAPI: 

amb cita prèvia 

o Reagrupament familiar: amb cita prèvia 

 

EQUIPAMENTS REOBERTS A PARTIR DEL 15 DE JUNY a LA SALUT 

 

o Casal de Barri Cardener, carrer Cardener, 45 

 

EQUIPAMENTS ESSENCIALS OBERTS EN TOT EL PERIODE a LA SALUT 

 

o Mercat de Lesseps 

o Centre de Serveis Socials de Camp d’en Grassot-Gràcia Nova que ha 

actuat com a CSS de guàrdia del districte, donant servei a La Salut. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/obertura-dequipaments-a-

gracia_954912 

 

El passat 21 d’abril es va realitzar una reunió amb l’Institut Barcelona Esports 

(IBE) per copsar la realitat dels Clubs Esportius de Gràcia i totes les dificultats 

provocades pel tancament a causa de la crisi. Cal dir que van participar el Club 

Natació Catalunya, el Club Tennis La Salut i el Club Ariel Tennis Taula. També 

va ser informat i el Club Petanca Amics de Gracia. 

 

Les pistes de petanca s’han obert en Fase 1 per a la pràctica individual. 

 

El club Tennis La Salut també ha anat obrint paulatinament els seus serveis.  

 

El Gràcia Gimnàstic Club comença el dia 22 les seves activitats. 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/obertura-dequipaments-a-gracia_954912
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/obertura-dequipaments-a-gracia_954912


 
 

 

 

 

 

Les escoles bressol municipals van reobrir el 15 de juny amb grups reduïts 

 

El 15 de juny, les 101 escoles bressol municipals van reobrir per tornar a acollir 

alumnes d’1 a 3 anys en grups reduïts. Aquesta decisió s’ha pres després que 

Procicat hagi acceptat la modificació del Pla marc d’obertura de centres 

educatius del Departament d’Educació, atenent les propostes plantejades per 

l’Ajuntament de Barcelona per flexibilitzar les mesures sanitàries i reconèixer la 

dificultat de mantenir permanentment la distància física. El curs s’acaba el 15 de 

juliol, però la majoria d’escoles bressol oferiran casals durant la segona quinzena 

de juliol, els coneguts com a bressol d’estiu. A més, algunes escoles treballen 

per allargar-los excepcionalment també durant el mes d’agost. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/les-escoles-bressol-

municipals-reobren-el-15-de-juny-amb-grups-reduits_958374?  

 

 

Resolució de la convocatòria general de subvencions 

 

Ja s'ha publicat al BOPB la resolució provisional de la Convocatòria General de 

Subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a projectes, activitats i serveis de 

districte i de ciutat per a l’any 2020. 

 

http://p3trc.emv2.com/HS?b=OpkQ-IUpKr64l_Oz8UDXZr42jPCp29PF--

Kgzu9kTY6Ocs3sSAc8WhnwvHevtvSw&c=nQ6P6JD6PP01QXnSrx-V8A 

 

 

Els equips municipals de neteja a ple rendiment des de finals de maig 

 

A partir del 28 de maig funcionament a ple rendiment dels equips municipals de 

neteja i ja des de l’11 de maig un total de 150 equips es van incorporar a treballar 

al carrer. Són un miler d’operaris i operàries repartides en els diferents serveis i 

torns. El reforç dels equips farà que s’incorporin entre el 66 i el 75% de 

treballadors i treballadores i es produeix d’acord al major ús de l’espai públic amb 

la relaxació de les mesures preventives de la COVID-19. 

 

Tornen a obrir els punts verds que funcionaran en horari de matí, de 9 a 14 hores 

de dilluns a dissabte i es reprèn el 50% del servei de neteja de pintades.   Els 

serveis específics posats en marxa per la COVID-19 es mantenen, són la neteja 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/les-escoles-bressol-municipals-reobren-el-15-de-juny-amb-grups-reduits_958374?utm_source=Districtes%20/%20Gr%C3%A0cia&utm_medium=email&utm_campaign=Gr%C3%A0cia%20Actualitat.%2012%20juny&utm_content=020%206/12_link_block_news_8_Gr%C3%A0cia%20Actualitat%2012%20de%20juny
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/les-escoles-bressol-municipals-reobren-el-15-de-juny-amb-grups-reduits_958374?utm_source=Districtes%20/%20Gr%C3%A0cia&utm_medium=email&utm_campaign=Gr%C3%A0cia%20Actualitat.%2012%20juny&utm_content=020%206/12_link_block_news_8_Gr%C3%A0cia%20Actualitat%2012%20de%20juny
http://p3trc.emv2.com/HS?b=OpkQ-IUpKr64l_Oz8UDXZr42jPCp29PF--Kgzu9kTY6Ocs3sSAc8WhnwvHevtvSw&c=nQ6P6JD6PP01QXnSrx-V8A
http://p3trc.emv2.com/HS?b=OpkQ-IUpKr64l_Oz8UDXZr42jPCp29PF--Kgzu9kTY6Ocs3sSAc8WhnwvHevtvSw&c=nQ6P6JD6PP01QXnSrx-V8A


 
 

de zones sensibles, desinfecció de contenidors i recollida de residus de 

residències i centres sanitaris 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/05/11/barcelona-incrementa-els-

equips-municipals-de-neteja/ 

 

 

Guia de recursos per organitzar actes a la via pública i als equipaments  

 

A principis de juny s’ha editat aquesta Guia, on depenent de la seva tipologia i 

de l’espai on es duguin a terme, les activitats culturals hauran d’adoptar mesures 

específiques de protecció i prevenció davant de possibles contagis de covid-19. 

El pla de xoc ha analitzat les condicions per a la realització d’actes culturals en 

equipaments o a la via pública i ha elaborat una guia de recursos que unifica 

criteris i solucions. 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/guia-de-recursos-per-

organitzar-actes-a-la-via-publica-i-als-equipaments_956515 

 

 

Ja es pot fer ús de les pistes de petanca 

 

L’oficina encarregada del seguiment de la reobertura d’equipaments municipals 

va acordar obrir les pistes de petanca a partir de principis de juny (fase 1 de 

desconfinament). Moltes d’aquestes es troben als parcs i jardins de la ciutat, 

espais que ja s’han reobert. Als diferents barris de Gràcia s’han obert totes les 

pistes de petanca (Jardins Menéndez Pelayo, Pl. Lesseps, Passeig Sant Joan, 

Creueta del Coll, etc) 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/es-reobriran-les-pistes-de-

petanca-4_955968 

 

DES DE SALUTEM ACCIONS COMUNITÀRIES: 

 

A- Des de la COMISSIÓ CULTURA I COHESIÓ SOCIAL  : 

1. S’han organitzat reunions cada dilluns a les 12h sota el nom “Salutem-

nos. Cafès del Barri” amb l’objectiu de compartir estats d’ànims, pors, 

experiències….  

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/05/11/barcelona-incrementa-els-equips-municipals-de-neteja/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/05/11/barcelona-incrementa-els-equips-municipals-de-neteja/
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/guia-de-recursos-per-organitzar-actes-a-la-via-publica-i-als-equipaments_956515
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/guia-de-recursos-per-organitzar-actes-a-la-via-publica-i-als-equipaments_956515
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/es-reobriran-les-pistes-de-petanca-4_955968
https://ajuntament.barcelona.cat/gracia/ca/noticia/es-reobriran-les-pistes-de-petanca-4_955968


 
 

La plataforma d’entitats Salutem, antic pla comunitari del barri de la Salut, 

recentment guardonats amb la medalla d’honor de Barcelona, ha estrenat al mes 

d’abril tots els dilluns a les 12 hores els cafès virtuals entre veïns com a eina per 

reconnectar les relacions als barris. També, tot i les dificultats, s’ha tirat endavant 

el nº15 de la revista  “La Salut de Gràcia.”  

2. Cada dijous , la comissió s’ha reunit amb les entitats i serveis que 

la conformen. 

Les  accions que s’han treballat són: 

2.1  Recollida de noves necessitats, amb l’objectiu de : Recollir les 

problemàtiques que han augmentat degut a la situació de crisi 

provocada pel Covid-19. I així poder fer alguna cosa entre tots/es!  

Acció: S’ha acordat organitzar una reunió amb totes les comissions 

de Salutem (Cultura i cohesió social, Gèner-ant al barri, Comissió 

Jove, Taula de Gent Gran – Radars, Espai públic i convivència) per 

compartir entre tots i totes: Què hem viscut? Quines necessitats se’ns 

han accentuat? I a les persones del nostre entorn? I què s’ha viscut 

des de serveis socials? I com a entitat del barri, com ha afectat? . 

També ho podrem complementar amb un formulari perquè més 

persones puguin dir la seva. I així podrem detectar els problemes que 

estem vivint al barri i crear respostes entre tots i totes.  

-       3.2 S’està treballant per crear un projecte d’oportunitats laborals:

 

 

 

- 3.3. Planificació Festa major La Salut: Enguany les dates de Festa 

Major s’amplien des del 8 de setembre fins el 20 de setembre. Si tot va 

bé, es farà la batucada el 18 de setembre i l’espectacle musical. La 

Miranda farà els seus actes a la seu de la pròpia entitat, i dels veïns del 

carrer Argentona estem pendents de confirmació dels actes. La comissió 

de festes del park Güell tenen previst fer el seu gran dinar popular amb el 



 
 

veïnat i la comunitat Quirhort té previst fer la seva activitat de cinema 

kilòmetre zero. Enguany, els joves de Salutem tenen previst fer la seva 

festa jove en el marc de la Festa Major de La Salut. 

- 3.4 Planificació Mostra Entitats La Salut: La Mostra d’Entitats s’ha 

emplaçat al 17 d’octubre amb la voluntat de poder-la fer a la Plaça de la 

Natura del Park Güell tal i com s’havia programat al mes de maig. 

- 3.5 S’ha activat l’ATENEU del barri de la salut: un espai per promoure 

la cultura i la vida de barri. A la web s’hi pot trobar un recull de totes les 

activitats impulsades per diferents entitats, veïns, veïnes i serveis. 

- 3.6. S’han activat i impulsat les xarxes socials per donar a conèixer 

“Salutem”. Hi ha compte oficial a Twitter, Facebook, Instagram i Youtube. 

També s’està treballant en la renovació de la seva pàgina web. 

- 3.7. S’ha fet una guia visual de com realitzar una videotrucada i evitar 

així que l’escletxa digital no faci disminuir l’assistència als espais de 

participació ciutadana. 

- 3.8 També s’ha fet ressò digital de les xarxes de suport mutu 

impulsades per la Xarxa de suport Coll-La Salut-Vallcarca ubicada a La 

Fusteria de Vallcarca. 

 

B- Des de la COMISSIÓ “GÈNER-ANT BARRI”, “VEÏNES PER VEÏNES” : 

S’ha mantingut la seva tasca de vigilància d’agressions masclistes a través del 

seguiment telefònic individualitzat. Volem treballar sobre 2 línies (falta 

consensuar i concretar-les): 

Cooperatives d’habitatge , co-housing sénior i alternatives a la residència. 

Cooperatives de cures i economies feministes. 

 

http://salutem.cat/accions-comunitaries-per-fer-front-al-covid-19/ 

 

 

C- Des de la TAULA DE GENT GRAN RADARS: 

S’ha seguit trucant a les persones que viuen soles  a través de la plataforma de 

seguiment telefònic per reduir el sentiment de soledat. S’han organitzat per trobar 

la manera de celebrar els aniversaris virtualment de les persones grans que 

viuen soles.  S’ha dut a terme la celebració de la Revetlla de Sant Joan "a 

domicili": veïns/es voluntàries van portar a 40 domicilis un detall de Sant Joan a 

la gent gran del barri: una foto de les persones voluntàries, tècniques i usuàries 

del projecte radars, junt amb un poema fet per una voluntària i una coca de sant 

joan. 

 

http://salutem.cat/accions-comunitaries-per-fer-front-al-covid-19/ 

 

 

http://salutem.cat/accions-comunitaries-per-fer-front-al-covid-19/
http://salutem.cat/accions-comunitaries-per-fer-front-al-covid-19/


 
 

D- Des del PROJECTE DE JOVES DE SALUTEM : 

S’ha treballat en dues linees: 

 

- Cinecaptus: es realitzarà un curtmetratge, des de l'inici fins al final, durant 

les 2 últimes setmanes de Juliol. Un curt realitzat des de les pròpies joves 

del barri,  

- Comissió Jove: Organització de les Festa Jove a Lesseps per la Festa 

Major de La Salut, amb reunions i tallers prepatoris per les activitats que 

realitzarem durant la festa  (rap, ball, dj...). Activitat d'estiu de cohesió 

social.  

 

 

QUIRHORT                                                                                                         

-  

- Han  començat a preparar l’espai respectant els aforaments, amb la idea 

de poder reprendre les activitats de cinema a la fresca.  

 

 

- També des del districte s’ha fet una campanya de suport al comerç de 

barri i proximitat. 

 

- Dins les estratègies Covid-19, s’ha impulsat el projecte “Xarxes d’Itineraris 

Segurs per vianants” amb l’objectiu de facilitar la distància social a les vies 

més transitades i on es va tallar el trànsit en alguns carrers del barri durant 

cap de setmanes i festius. A La Salut es van tallar en un principi el Carrer 

Rambla Mercedes i Albigesos. Ara mateix sols continua tallat Rambla 

Mercedes. 

 

CASAL           BARRI             CARDENER                                                                                         

 
- s’han fet les reunions de la Junta Gestora amb normalitat. El dia 18 de 

juny es va procedir a la reobertura de l’equipament amb la prèvia 

desinfecció corresponent (hipercloració, neteja, cartelleria interna i 

instal·lació de mampares protectores per poder fer les inscripcions a les 

activitats i/o fer-se soci de les entitats que l’ocupen, etc.). També des de 

consergeria s’està facilitant l’accés als espais que les entitats i grups 

sol·licitin tot respectant  els límits d’aforament. 

 

o Les activitats dirigides a persones majors de 65 anys  i l’accés als 

espais lliures del Casal no començaran fins el mes de setembre. 

 



 
 

o Cal refer tot el pressupost i valorar la possibilitat de fer classes de 

forma virtual. De fet, alguns tallers del mes de març s’han dut a 

terme online. 

 

A banda de l’obertura en horari habitual del Casal cardener (10 a 13 i 16 

a 20), hi haurà l’atenció presencial de les entitats: 

 Associació de Gent Gran Pau Casals: els dilluns i dijous de 10:30 a 12:00 

hores 

 Associació Ciberdona: els dilluns i dijous de 18:00 a 20:00 hores. 

 

 

 

Durant els dos primers mesos d’estat d’alarma arran de l’aparició de la 

Covid-19, els Serveis Socials han realitzat 68.776 atencions a la ciutat i 

4.050 atencions a Gràcia 

 

Un 17% de les persones ateses no havien demanat atenció abans o bé feia més 

d’un any que no ho havien requerit.  En aquest temps s’han atorgat 9.292 ajudes 

d’emergència per valor de 3,93 milions d’euros, sobretot per sufragar despeses 

d’alimentació i d’habitatge, i s’han distribuït 12.000 targetes bancàries 

addicionals per comprar productes de primera necessitat. El nombre d’àpats 

diaris que es lliuren a la ciutat, en col·laboració amb diverses entitats socials, 

s’ha incrementat un 187% fins als actuals 10.951. El punt de distribució a Gràcia 

és el restaurant La Terrasseta. 

 

Les atencions a Gràcia han estat 4.050(*), entre atencions telefòniques 

(2.918), atencions presencials professionals (153) i atencions de la Unitat 

de Gestió Administrativa (979) 

 

El dilluns 25 de maig ha estat reobert el CSS Vila de Gràcia en el marc de la 

reobertura al públic de 20 dels Centres de Serveis Socials. Aquest centre es 

suma al CSS Camp d’en Grassot ja en funcionament i aten als barris de La 

Salut, El Coll i Els Penitents . 

 

69 persones en residències del districte de Gràcia han estat traslladades a 

d'altres centres mentre que el total de Barcelona han estat 774 persones. 

 

(*) Dades del darrer informe de seguiment mensual “Actuació d’emergència dels 

serveis socials davant el COVID-19 (16 d’abril-15 de maig)” Institut Municipal de 

serveis Socials  

 

 

 



 
 

Obrim els carrers i els parcs – Xarxa itineraris segurs 

 

Estem per tenir una ciutat amb més carrils bici (+ 21km)  i més espai per als 

vianants per garantir les mesures de distanciament. Com a primera mesura “hem 

obert els carrers”, concretament 18,5km. 

 

Des del dia 1 de maig, cada dia de 9h a 21h es talla el trànsit a 44 carrers, de 

Gràcia 7: 

 

o Vallcarca: C/ Cardedeu i Castellterçol 

o El Coll: C/ Beat Almató 

o La Salut: C/ Mercedes i c/ Dels Albigesos 

o Vila: C/ Torrent de l’Olla (entre Lesseps-Providència) 

o Camp d’en Grassot: C/ Taxdirt i  c/ Ventalló (entre Encarnació i Travessera 

de Gràcia) 

 

A aquesta xarxa es suma l’obertura dels 70 parcs dels 146 que tenen accessos 

amb tancament.  De Gràcia els següents: 

 

o Jardins Mestre Balcells, Parc de la Creueta del Coll, Pl. Manuel Torrente, 

Espai Punt Verd-Vallcarca, Jardins de Maria Baldó 

 

L’obertura dels parcs es fa per afavorir la connectivitat entre barris i completar la 

xarxa d’itineraris segurs. 

 

https://www.barcelona.cat/obrimcarrers/ca 

 

L’Ajuntament aprova el projecte d’urbanització de Torres de la Salut, que 

inclou una residència 

 

A mitjans d’abril es va avançar amb l’aprovació per part de l’Ajuntament del 

projecte d’urbanització que es deriva del pacte entre el consistori i el promotor 

perquè la façana nova s’aixequi enretirada de l’actual, de manera que el carrer 

Mare de Déu de la Salut guanyarà un espai d’estada amb bancs, dues fileres 

d’arbres i nou enllumenat. El carrer passarà a tenir una amplada de 16 metres i 

s’alleugerirà el pas dels diferents camins escolars de la zona. 

 

L’equipament privat tindrà un caràcter sanitari assistencial, que segons el 

projecte de 2015 desplegava un edifici de planta baixa i tres-quatre plantes amb 

116 places per a residents del centre geriàtric i 70 places per a usuaris del centre 

de dia. 

http://www.independent.cat/2020/04/30/lajuntament-aprova-el-projecte-

durbanitzacio-de-torres-de-la-salut-que-inclou-una-residencia/ 

https://www.barcelona.cat/obrimcarrers/ca
http://www.independent.cat/2020/04/30/lajuntament-aprova-el-projecte-durbanitzacio-de-torres-de-la-salut-que-inclou-una-residencia/
http://www.independent.cat/2020/04/30/lajuntament-aprova-el-projecte-durbanitzacio-de-torres-de-la-salut-que-inclou-una-residencia/

