
 
 

 

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

 

Data:  25 novembre 2020  Hora:  18:30   Lloc: Sessió virtual des de la Sala 

de Plens del Districte de Gràcia 

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

25 persones. 

 

Ordre del dia 

 

1. Benvinguda i informe Regidor 

2. Presentació PAD. Mercè Saltor , Consellera del barri de La Salut 

3. Presentació estat actual dels Projectes de Salutem-Accions 

Comunitàries. Georgina Rosell, Tècnica del Pla Comunitari. 

4. 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.  

 Mercè Saltor, Consellera del barri de la Salut 

 Judith Calabria (Bcomú) 

 Silvia Manzano(JxCAT) 

 Núria Pi (ERC) 

 Jordi Daura (BxCanvi) 

 Jordi Bea  (Ciutadans) 

 



 
 

Presencialment també ens acompanyen 

 Pilar Miràs (gerent del Districte) 

 Jordi Raboso (director d’espai públic) 

 I telemàticament, la Mònica Oriola, tècnica de barri  

 

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

 

1. CASOS COVID-19 / SITUACIÓ AL BARRI 

 

Segons l’última actualització (24/11/2020) de l’Agència de Salut Pública de 

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

laboratori és de 64.829 barcelonins/es. La diferència entre homes 

(30.003) i dones (34.826) es va ampliant a mesura que avança la 

pandèmia. Del total de casos confirmats a Barcelona, 4.450 són persones 

que viuen o treballen en residències geriàtriques. 

 

Barri 
Casos amb 

diagnòstic confirmat 

Vila de Gracia 1.705 

Camp d’en Grassot 1.022 

La Salut 485 

Coll 180 

Vallcarca i Penitents 506 

 

 

  



 
 

2. FEM FRONT A LA SEGONA ONADA 

 

PLA DE CONTINGÈNCIA DEL COVID-19 EN  ATENCIÓ PRIMÀRIA A LA 

SALUT 

En el darrer Consell de Salut del Districte es va fer la presentació del pla de 

contingència del Covid-19 en atenció primària del CAP Larrard i es va 

informar de les dades, els circuits establerts, els equips específics 

d’intervenció i les seves activitats.  

Destacar en el Pla algunes mesures com han estat l’adaptació dels horaris 

dels professionals, la rotació dels professionals en teletreball, la creació 

d’equips per atenció presencial (Covid i No-Covid) o la creació d’equips 

específics d’intervenció (Unitat geriàtrica, Gestors Escola i d’altres 

institucions residencials o Gestors Covid). 

** Hem adaptat i ampliat els espais dels centres sanitaris cedint 3 espais 

per la campanya de la grip i la realització de PCR. Al barri de la salut 

l’esplanada de Sant Josep de la Muntanya (Av. del Santuari de Sant Josep 

de la Muntanya, 25, (que dona servei al CAP Larrard).  

 

DES DEL MES DE MARÇ ELS SERVEIS SOCIALS DEL DISTRICTE DE GRÀCIA 

HAN REALITZAT  36.009 ATENCIONS 

Des del 16 de març de 2020 i fins el 20 de novembre de 2020 els serveis 

socials de la ciutat de Barcelona han realitzat 329.289 atencions. 

D’aquestes 36.009 atencions han estat al districte de Gràcia, entre  

atencions telefòniques, atencions presencials professionals, atencions de 

la Unitat de Gestió Administrativa i visites domiciliàries. 

La quantia dels ajuts destinats a pal·liar les conseqüències socials de la 

pandèmia ha estat de 2 MILIONS d’€ a tota la ciutat de Barcelona des de 

febrer i fins octubre del 2020. 

3. TEMES A DESTACAR DES DE L’ANTERIOR CONSELL DE BARRI 



 
 

 

UN PARK GÜELL MÉS SOSTENIBLE I OBERT AL BARRI 

El Park Güell va tornar a l’activitat 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.  

També es van establir 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. 

 

FESTA MAJOR DE LA SALUT ENTRE EL 18 I 20 DE SETEMBRE 

Enguany la Festa de La Salut fou diferent, però no per això menys 

participativa. El tret de sortida va ser divendres 18 de setembre amb el 

Pregó que van fer  la Clàudia Cardoner i la Sònia Barí, infermera i metgessa 

del CAP Larrard, respectivament; l’actuació de La Batucargol i l’espectacle 

de MusicaActiva.  

Per primer cop el Park Güell va acollir actes de la festa major.  

 

EL NOU PLA DE MOBILITAT DEL PARK GÜELL ENLLESTIT 

Aquest octubre, el nou pla de mobilitat del Park Güell, de pacificació dels 

entorns de l'entrada principal del recinte pel carrer Olot amb un accés més 

tranquil per a veïns, comerços i escoles, ja ha quedat enllestit amb la nova 

delimitació amb pilones d'entrada al carrer Marianao i de sortida al carrer 

Larrard, ambdues des del carrer Mercedes. 

En breu es procedirà a fer el repartiment de les targetes de la pilona de 

Marianao-Rambla Mercedes entre els veïns. 

 



 
 

L’ESCOLA TURÓ DEL CARGOL  INCLOSA EN EL PROGRAMA PROTEGIM LES 

ESCOLES 2021 

L’escola Turó del Cargol ha estat inclosa en el programa Protegrim les 

Escoles, per la transformació de l'entorn de l'escola, posant al centre la 

seguretat i el benestar dels nens i nenes a través de diverses accions com 

la pacificació del trànsit en l’entorn escolar, la millora dels accessos a les 

escoles o l’ampliació de les zones d'estada i del verd, incorporant nou 

mobiliari urbà: bancs, jardineres. 

 

LICITACIÓ DE L’ESPAI QUIRÓ 

El passat dimarts 6 octubre va sortir publicat l’anunci de licitació 

corresponent a les Obres de construcció dels habitatges dotacionals per a 

gent gran a l’Espai Quiró. 

La previsió d’inici de les obres és abril de 2021. El termini d’execució 

establert al plec de la licitació és de 28 mesos, fins al mes de juliol de 

2023, encara que hi ha un cert marge perquè les constructores puguin fer 

baixa, ja que s’estima que és possible fer-les en almenys en 24 mesos. 

Alhora estem pensant en la Font del carbó per traslladar el projecte 

comunitari que actualment està ubicat on es faran aquests equipaments.  

 

CANVI DE NOM DE RAMIRO DE MAEZTU 

El grup de treball de Nomenclàtor de Gràcia va avalar el 12 de novembre 

el canvi de nom del carrer Ramiro de Maeztu, sota l'argument del passat 

d'ideòleg del franquisme d'aquest intel·lectual monàrquic.  

Aquesta proposta es votarà en el proper Consell Plenari de Districte, i  

s'elevarà ara a la ponència de nomenclàtor de ciutat. 

 

 



 
 

PARTICIPACIÓ  EN EL MPGM DE GRÀCIA 

Durant els mesos d’octubre i novembre han tingut lloc diferents sessions i 

tallers en el marc del procés participatiu de redacció del Modificació 

puntual del Pla general metropolità (MPGM) de Barcelona per a la millora 

urbanística i ambiental dels barris de Gràcia que inclou el barri de la Salut. 

Tenim com a objectiu definir un nou planejament urbanístic per garantir la 

conservació i el caràcter, la identitat, la singularitat i les especificitats del 

casc antic dels barris de Gràcia. 

Aquests tallers han permès informar i debatre amb la ciutadania i les 

entitats per tal que puguin fer arribar als equips tècnics suggeriments i 

elements de proposta en cada un dels seus àmbits temàtics. Les reflexions 

i propostes rebudes es treballaran en la redacció del document.  

Aquest document s’ha d’aprovar inicialment a principis d’any i, 

posteriorment, s’exposarà al públic i s’hi podran presentar al·legacions. 

Recordar que els principals objectius d’aquest nou plantejament són: 

o Mantenir, rehabilitar i millorar el paisatge urbà de les façanes i del 

teixit construït. 

o Revisar les afectacions urbanístiques. 

o Afavorir el manteniment i foment dels usos d’habitatge i de les 

activitats que hi donen servei. 

o Incorporar mesures per al manteniment i millora dels espais verds i 

amb arbrat. 

 

 

2. PRESENTACIÓ PAD. Mercè Saltor , Consellera del barri de La 

Salut 

 

Eix 1- Recuperem l’economia fent-la més forta, més resilient i més 

diversificada 



 
 

 Promoure el comerç de proximitat, desenvolupant campanyes per 
fomentar el consum en l’àmbit local així com impulsar el comerç 
electrònic de proximitat, amb la creació d’un mercat web 
(marketplace) en línia. (Mesura de govern de comerç amb 68 
mesures) 

 

 Afavorir la desconcentració del turisme, promovent la valoració de 
nous actius en els barris i districtes de la ciutat i en l’àmbit 
metropolità. 

 Desenvolupar el Pla estratègic del Park Güell. 
 

 Modificar el pla d’usos a la Travessera de dalt per fomentar més 
activitats. 

 

Eix 2- Reforcem l’atenció i els recursos per a la inclusió social 

 Adaptar i ampliar els espais dels centres sanitaris cedint 3 espais per 
la campanya de la grip i la realització de PCR. Al barri de la salut 
l’esplanada de Sant Josep de la Muntanya (Av. del Santuari de Sant 
Josep de la Muntanya, 25, (que dona servei al CAP Larrard).  
 

 Assegurar el dret a l’alimentació, coordinant entre Serveis Socials i 
el Rebost Solidari, amb l’objectiu de prevenir les desigualtats a 
Gràcia com a resultat directe de la crisi social provocada per la 
pandèmia. 
 

 Habitatges dotacionals a l’espai Quiró 
 

Eix 3 - Accelerem la transició ecològica contra la crisi climática 

 Desplegar el programa “Protegim les escoles”. L’any 2021 com ja 
s’ha explicat iniciarem la primera escola al barri de la Salut, el Turó 
del Cargol 

 Nous horts urbans: Casal de Barri Cardener. 
 

 Habilitar un nou espai verd d’ús comunitari a la Font del Carbó. 
 



 
 

Eix 4- Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica, i esportiva 

 Impulsar el projecte “Ampliem les Escoles” on es cedeix l’espai 
públic per ampliar els espais d’aula i espais d’esbarjo per complir les 
mesures sanitàries. 
 

 Garantir que tots els equipaments esportius del Districte apostin 
per l'esport de base arrelat a Gràcia. 
 

 Promocionar activitats culturals a l’espai públic perquè la cultura és 
segura. 

 

Eix 5- Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió   

 Generar canvis en l’espai públic des d’una perspectiva de gènere. 
 

 Pla de manteniment integral als barris de Gràcia. 
 

 Renovació de les escales de la baixada de la Glòria. 
 

 Catàleg de patrimoni de Gràcia i impuls de la MPGM en l’àmbit del 
teixit històric dels barris de Gràcia. 
 

 Millorar els recorreguts i horaris dels busos de barri 
 

Eix 6- Impulsem una ciutat oberta, amb una administració digitalitzada 

 Impulsar des de Salutem-Accions comunitàries un espai de vida, 
cultural i de trobada. I ara també online.   

 

3. PRESENTACIÓ ESTAT ACTUAL DELS PROJECTES DE SALUTEM-

ACCIONS COMUNITÀRIES. Georgina Rosell, Tècnica del Pla 

Comunitari. 

S’adjunta power point. 

 



 
 

4.TORN OBERT DE PARAULES 

Les següents persones demanen torn d’intervenció o fan arribar la seva 
pregunta anticipadament:  
 

 Associació Veïns La Salut-Park Güell- Sanllehy, en relació llicències 

d’obres, escales mecàniques, bus de barri 116, accessos escoles, 

reducció velocitat vehicles. 

 Luis Hidalgo, en relació a llicència d’obra C/Maignon i ex llogater. 

 Joaquin Gómez, en relació als carrils bici i contaminació Travessera 

de Dalt, manteniment Jardins Pere Calders. 

 Mar Girona, en relació a llicència d’obra a Travessera de Dalt i 

pacificació Mare de Déu de La Salut. 

 David Tortosa, en relació al semàfor Travessera –Escorial. 

 Elena Picañol, en relació als usos incívics de les petanques dels 

Jardins Menéndez Pelayo. 

 Andreu Alibés, en relació al nou pla general d’urbanisme i el carrer 

Mare de Déu de La Salut. 


