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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES
TÈCNIQUES

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS
Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona”de desembre de 2008, el
govern municipal continua la línea endegada l‟any 1984 amb la descentralització
administrativa i participativa de la ciutat en 10 districtes i amb la mesura de govern de
l‟any 2007 “la Barcelona dels Barris”,.
La delimitació i denominació dels barris que integren els districtes de la ciutat de
Barcelona , la modificació del Reglaments d‟organització i funcionament dels districtes
i del les normes reguladores de la Participació Ciutadana , amb la nova regulació del
Consell de Barris i l‟elaboració d‟un catàleg que estableix els elements bàsics d‟un
barri, son algunes de les accions que busquen com a objectiu potenciar la proximitat
en les accions municipals.
El nou model de gestió territorial , implementat en aquesta legislatura, vol potenciar per
una banda, la territorialització de les politiques centrals amb el reforç de

les

estructures dels districtes amb la creació de les Direccions de Territori i la figura del
tècnic i la tècnica de barri i per l‟altra , la participació de la ciutadania en l‟àmbit de
major proximitat a traves dels Consells de Barri.
La mesura “Els barris de Barcelona “ concep els barris com la unitat bàsica de
convivència, de proximitat i participació , per excel·lència. Els elements que
formen part essencial d‟aquesta unitat son els seus veïns i veïnes que conviuen en un
territori al voltant d‟uns serveis públics i privats, uns espais oberts , una xarxa
d‟equipaments i activitats i ,vertebrat mitjançant un teixit d‟entitats i associacions.
Per tal d‟adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori , cada barri ha
elaborat un Pla de Futur amb l’objectiu de concretar les línees estratègiques de
treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha
treballat amb veïns , en el si dels Consells de barri i de les comissions de
seguiment. Aquest Pla s‟ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la
vida del barri : els veïns i veïnes , les entitats i les associacions i aprofitant la feina
feta en altres processos i taules sectorials de treball als llocs on hi son.
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2. COM S’ HA PARTICIPAT?
El 12 de gener de 2010 es constitueix el nou model de Consell de Barri a
La Salut i es planteja l‟inici del procés de creació del Pla de Futur.
El 18 de març de 2010 es constitueix la Comissió de Seguiment. I en la mateixa
sessió es presenta la diagnosi del barri i la metodologia de treball a seguir per a
la realització del procés participatiu de debat per a l‟elaboració dels Plans de
Futur.
Els dies 7, 8 i 10 de juny de 2010 es duen a terme les sessions de treball i
debat amb la participació d‟entitats, associacions, veïns i veïnes, polítics i
tècnics, per elaborar els Plans de Futur del barri. En la primera sessió, es fa
una presentació de la diagnosi del barri amb els punts forts i febles, i es
mancances i oportunitats de cadascun dels scinc eixos de treball establerts:


Serveis i equipaments



Espai públic, urbanisme, mobilitat, transports i habitatge



Comerç, ocupació, empreses i mercats



Convivència, prevenció i seguretat



Associacionisme i participació

Un cop realitzades les tres sessions, s‟elabora un primer document amb el
buidatge i agrupació de les diferents aportacions fetes en cadascuna de les
sessions. Aquest es remet a tots els participants per mail amb l‟objectiu de
poder

aportar suggeriments i/o esmenes. El termini de retorn és l‟1 de

setembre.
El 18 d‟octubre es fa una sessió de conclusions i validació final amb tots els
participants en el procés. D‟aquesta sessió, sorgeix la proposta de que tots els
participants que ho desitgin, facin una passejada pel barri de La Salut amb la
tècnica de barri,

amb l‟objectiu d‟apreciar quins són els punts forts, febles,

mancances i oportunitats “a peu de carrer”. Hi van participar veïns i veïnes,
polítics i tècnics. Es va valorar positivament aquesta iniciativa de la qual van
sorgir noves aportacions que es van afegir al document de treball final.
El 9 de novembre de 2010 va tenir lloc el consell de barri en el qual es va
presentar el Pla de Futur del barri de la Salut.
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3. QUI HI HA PARTICIPAT?
Es molt important impulsar en els barris un procés de creació de pensament col·lectiu
i de consciencia de territori. en cadascun dels barris.
Es va convidar a associacions i entitats del barri, veïns i veïnes que mostren interès
en participar de les coses que passen al barri, als tècnics del districte i a tots els
grups polítics que actualment conformen el Consell Municipal del districte.
Es va crear un grup de treball, el qui en formava part la comissió de seguiment del
consell de barri, representants del teixit associatiu i ciutadania. Es van escollir les
entitats més representatives del teixit associatiu del barri: veïnals, comerç, sectors
rellevants en el territori (per exemple educatiu, sanitari,..). Pel que fa als
representants de la ciutadania, es va seleccionar una mostra representativa entre els
ciutadans individuals que assisteixen als consells de barri i entre els ciutadans del
barri que estan registrats en el Fitxer de Ciutadans de l‟Ajuntament de Barcelona.
Tipologia
Entitat
Polític/a
Tècnic/a
Veïns/Veïnes
Total

Assitents
20
5
12
14
51

Tipologia
Entitat
Polític/a
Tècnic/a
Veïns/Veïnes
Total

Sessió 1 Sessió 2
Sessió 3
6
6
17
4
4
4
6
5
7
7
6
9
23
21
37
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4. CALENDARI

DE REUNIONS

COMISSIONS DE SEGUIMENT

SESSIONS DE DEBAT

CONSELLS DE BARRI
12 /1/2010 Constitució
del Consell de Barri
(CEM Can Toda)

18/3/2010- Es presenta la
diagnosi a la comissió de
seguiment (Casal La Miranda
ESPAI PÚBLIC, URBANISME,
HABITATGE, CONVIVÈNCIA I
PREVENCIÓ
7/6/2010 (Centre Serveis
Educatius de Gràcia)
COMERÇ, OCUPACIÓ,
EMPRESES I MERCATS
8/6/2010 (Centre Serveis
Educatius de Gràcia)
SERVEIS I EQUIPAMENTS,
ASSOCIACIONISME I
PARTICIPACIÓ
10/6/ 2010 (Centre Serveis
Educatius de Gràcia)
SESSIÓ DE CONCLUSIONS
18/10/2010 (Centre Serveis
Educatius de Gràcia)
18/10/ 2010 – Es presenta el
document final del pla a la
comissió de seguiment
(Centre Serveis Educatius de
Gràcia)
PASSEJADA PEL BARRI
27/10/2010
9/11/ 2010 –
Presentació del pla de
futur en el Consell de
Barri (CEM Can Toda)
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B/RESULTATS DEL PROCÉS DE DELIBERACIÓ I
CONSULTA
5. DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT
5.1.La foto del barri

per eixos temàtics

El barri de la Salut té una orografia complexa. Fins ara ha estat un barri amb poca
intervenció en l‟espai públic. En aquest mandat, s‟han fet i s‟estan fent importants
millores per facilitar l‟accessibilitat i la mobilitat.
Destaquen les obres de les escales mecàniques de Sant Josep de la Muntanya, les
quals afavoriran la mobilitat, la connectivitat i la seguretat en el camí escolar del Turó
del Cargol, i milloraran l‟accés dels visitants al Park Güell.
En relació a la mobilitat s‟ha implantat l‟àrea verda a gairebé tot el barri de La Salut i la
zona que encara no ho és, està previst que s‟hi converteixi al llarg del proper any.
Pel que fa al transport públic existeix el busito 116, però sovint els veïns demanen una
ampliació tant de les franges horàries, com la freqüència de pas, així com un
desdoblegament dels recorreguts. Destacar que la futura L9 millorarà la connectivitat
del barri, així com l‟accés al barri dels seus visitants.
En relació a l‟activitat comercial de La Salut, es detecta una manca de comerç de
proximitat a la part Nord del barri, així com una manca de locals comercials. La majoria
de comerç de proximitat està a la part de Travessera de Dalt. D‟altre banda referir que
la majoria de comerços de la zona de Larrard i Travessera de dalt d‟aquell tram, estan
enfocats als turistes que visiten el Park Güell. En aquests moments, aquesta zona està
protegida pel Pla de souvenirs de l‟Ajuntament.
La Salut té pocs equipaments socials de barri : el casal Cardener que cobreix les
necessitats de les persones que viuen per sota de Travessera i el Casal La Miranda,
que cobreix la zona nord oest del barri i que en aquests moments està en fase de
replantejament d‟objectius. Ambdós casals atenen bàsicament a gent gran. La zona
dreta de la Salut queda més buida, i aquesta realitat fa pensar en la possibilitat a llarg
pla, de crear un equipament que aglutini a la resta de sectors de població.
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La Salut disposa del Cap Larrard, com a ens d‟intervenció sociocomunitària més enllà
d‟ésser un equipament de salut. En l‟àmbit educatiu, el barri té les escoles públiques
Baldiri Reixac i Turó del cargol, implicades en temes comunitaris més enllà de
l‟activitat escolar. Pel que fa a la xarxa associativa hi ha manca de teixit associatiu. En
aquest sentit un dels objectius del Pla Comunitari La Salut, és impulsar-lo i enfortir-lo.
Destacar la recent creació de la Comissió de Festa major de la Salut, que enguany ha
creat noves activitats amb la vinculació de vàries entitats.
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FOTO DEL BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS
De què disposa el barri?



equipaments

1. Serveis a les persones i












Casal de barri Cardener
Casal de barri La Miranda
Escola Baldiri Reixac
Escola Turó del Cargol
Centre Esportiu Municipal
Can Toda
Espais esportius urbans:
Park Güell, Jardins
M.Pelayo, Petanques
Maignon
CAP Larrard
CAP Sanllehy
Hospital de l‟Esperança
Sucursal Correus

Actuacions realitzades

 Projecte Patis oberts a
l‟Escola Baldiri Reixac (en el
curs 2009-2010, 7.321 usos de
patis oberts)

 Trasllat del Centre de
Serveis
educatius
de
Gràcia
a
La
Salut.
Incorporació de dos nous
serveis: EAIA i Servei de
Famílies Col·laboradora
 Renovació integral de l‟
equipament
esportiu
municipal Can Toda
 Obertura
del
Centre
Residencial
d‟Acció
Educativa Gaudí al carrer
Larrard

Actuacions en execució

 Construcció de l‟ Escola
Bressol Santa Madrona
 Construcció d‟apartaments
per a gent gran i per a
joves al carrer Travessera
de Dalt-Escorial
 Continuar treballant en la
promoció i la difusió de
mesures d‟accessibilitat i
en l‟ eliminació de barreres
arquitectòniques
en
el
conjunt de l‟espai públic i
en els equipaments.

Actuacions pendents

 Posar en marxa el nou
programa de
dinamització de casals
de gent gran
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habitatge

2.Espai públic, urbanisme, mobilitat,

FOTO DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE
De què disposa el barri?

Actuacions realitzades

Actuacions en execució

 Jocs infantils en el Park Güell
 Jocs infantils en els jardins
Menéndez Pelayo
 Jocs infantils a la Travessera
de Dalt i a la Ronda Guinardó
 Conexió: busos 24-31-32-7492
 Conexió: Bus de barri 116
 Aparcament soterrat Municipal
a l‟Hospital de l‟Esperança
 Escales mecàniques baixada
de la Glòria (des de 1987)

 Sant Josep de la muntanya:
manteniment integral i
instal·lació d‟escales
automàtiques
 Sant Josep del Cottolengo i
Passatge de la Sagrada
Família: rehabilitació integral i
escultura en homenatge a
Gaudí
 Espai Ramiro de Maetzu:
rehabilitació integral
 Carrer Repartidors:
soterrament de línees àrees i
aparcament motos
 Passatge
Garcia
Robles:
plataforma única

 Carrer Sarjalet: renovació
 Remodelació Travessera de
 Carrer Valldoreix : renovació
Dalt
 Obres de la L9 de metro
 Aparcament municipal
a la plaça Lesseps
soterrat als Jardins
 Camí escolar del SEK: en
Menéndez Pelayo
estudi
 Parada de taxis del carrer Olot:
en estudi

 Carrer Marianao:
integral

renovació

Actuacions pendents
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habitatge

2. Espai públic, urbanisme, mobilitat,

De què disposa el barri?

Actuacions realitzades
 Rambla Mercedes:
soterrament de línies Aéreas
 Carrer Pare Jacint Alegre
renovació integral
 Carrer Mercedes: plataforma
única
 Passatge Mercedes
soterrament de línies Aéreas
 Carrer Sant Cugat del Vallès:
soterrament de línies Aéreas
 Carrer Larrard: millora de
l‟accessibilitat
 Arranjament de les petanques
de Maignon
 Neteja del solar del carrer
Marianao
 Àrea verda a gairebé tot el
barri
 Camí escolar Turó del Cargol:
bàdem,senyalització,tanques

Actuacions en execució

Actuacions pendents
 Àrea
verda
a
l‟avinguda Coll del
Portell, entre el
carrer
Arnold
Schonberg
i
l‟entrada del park
Güell.
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FOTO DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS

 Mercat Municipal Lesseps i
associació de paradistes
del mercat
 Associació de comerciants
Travessera de Dalt
 Associació de comerciants
Tramuntana
 Comerç de proximitat
concentrat bàsicament al
voltant de la Travessera de
Dalt

mercats

3. Comerç ocupació, empreses i

De què disposa el barri?

Actuacions realitzades

 Creació de l‟Associació
comerciants de Larrard
 Festa del comerç al carrer
a la primavera
 Campanya de Nadal
“Descobreix el comerç a
Gràcia”

Actuacions en execució

 Cens dels locals actius i
inactius del barri
 Creació d‟un web d‟impuls
al comerç del barri
 Continuar la implantació
del camí escolar del Turó
del Cargol treballant amb
els comerços de proximitat.

Actuacions pendents
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FOTO DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT

seguretat

4. Convivència, prevenció,

De què disposa el barri?

Actuacions realitzades

 Policia de proximitat
 Creació de la comissió de
seguiment del Centre
Residencial d‟Acció
Educativa Gaudí
 Reunions de coordinació
amb els cossos de seguretat:
Guàrdia Urbana i Mossos
d‟Esquadra

Actuacions en execució

 Estudi dels comportaments
incívics relacionats amb els
animals, especialment amb
gossos (plaça Lesseps, Park
Guëll, jardins Menendez
Pelayo,..)

Actuacions pendents
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ

5. Associacionisme i participació

De què disposa el barri?
 31 entitats, de les quals:
- 8 són culturals
- 8 són esportives
- 5 són educatives
- 3 són de gent gran
- 2 són d‟animals
- 2 són de solidaritat
- 2 són de comerç

Actuacions en realitzades

Actuacions en execució

 Dins del Pla Comunitari:
 Projectes vinculats al Pla
- Posada en marxa del
Comunitari:
projecte Radars-Salut
- Radars-Càritas
- Creació del Decàleg de
- Radars escola Virolai
bons usos i civisme al Park
- Itineraris històrics
Güell
- Comissió barri educador:
- Creació d‟ itineraris
treball amb 6 escoles que
històrics a La Salut
envolten al Park Güell
- Impuls al projecte Fem
- Projecte Fem Salut
 Pla
de
Desenvolupament
Salut
- Promoure treball en xarxa:
Comunitari de La Salut des de
- Creació de la Comissió de
Famílies en joc, Fundació
l‟any 2005
Festa Major
Tres Turons, Arapdis
- Comissió del Park Güell
 Creació del blog del Pla  Blog PDC La Salut
Comunitari
 Suport a les activitats en el
Casal de La Miranda.
 Suport a la difusió de les
activitats del casal de La
Miranda

Actuacions pendents
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5. Associacionisme i participació

De què disposa el barri?

Actuacions en realitzades
 Festa Major de La Salut:
 Coordinació de les
diferents associacions
 Suport logístic a la festa
 Suport en la difusió
 Impuls a la realització
d‟activitats conjuntes de
entitats/escoles: cercavila,
musical, passejada,
bicicletada, cursa popular
 Impuls al projecte Temps de
barri 2009-2010: Festa
primavera verda, Conte de
teatre, mostra activitats,
festa sobre rodes

Actuacions en execució

Actuacions pendents
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5. Associacionisme i participació

De què disposa el barri?

Actuacions en realitzades
 Impuls a la creació de noves
entitats/ associacions al barri
 Associació de veïns La
Salut
 CorreCATagafo
 Agrupament
Escolta
Roland Phillips
 Associació
Comerciants
Larrard
 Famílies en joc- criança
compartida
 Alma mater
 Batucargol
 Creació del nou model de
consells de barri, elecció dels
membres de la comissió de
seguiment i posada en marxa
de
les
comissions
de
seguiment

Actuacions en execució

Actuacions pendents
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5.2 Resultats de la validació en forma de : Aspectes de millora/punts febles i potencialitats/punts forts
del barri per cadascun dels eixos temàtics.
En relació a l‟eix temàtic de Serveis a les persones i equipaments, destacar com a punts forts els dos casals de barri que hi ha actualment, el
Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut, i l‟alt nivell d‟implicació del CAP Larrard en el teixit social.
Com a aspecte de millora, destacar la manca d‟equipaments públic intergeneracionals al barri, la manca d‟informació sobre les actuacions
municipals, així com la dificultat d‟accés al Centre de Serveis Socials de referència.
En relació a l‟eix temàtic d‟Espai Públic, Urbanisme, Mobilitat, Transports i Habitatge, destacar com a punts forts totes les obres de millora
realitzades i que han millorat la connectivitat dins del barri (escales mecàniques de Sant Josep de la Muntanya), així com l‟existència del bus
116 . Esmentar les obres aprovades i que es duran a terme, tals com la creació de la parada de metro de la L9, i així com l‟aparcament soterrat
als Jardins Menéndez Pelayo. Coma punts febles, destacar la orografia complexa que té el barri, l‟accessibilitat difícil per als vianants donades
les fortes pendents, el problema de l‟aparcament per les nits i la necessitat de millorar la freqüència i ampliar els horaris de pas dels autobusos.
En relació a l‟eix temàtic de Comerç , Ocupació, Empreses i Mercats, destacar que hi ha dues associacions de comerciants actives, així com la
implicació de l‟associació de comerciants de Lesseps com a entitat implicada en diversos projectes del barri de La Salut.
Com a punt feble destacar la manca de locals comercials, la manca de comerç de proximitat a la zona Nord i l‟impacte del turisme pel que fa a
la ocupació de la via pública i brossa que es genera.
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En relació a l‟eix Convivència, Prevenció i Seguretat, destacar que La Salut és un barri segur, tranquil i sense massificació excepte a la part del
Park Güell. Com aspecte de millora seria millorar l‟accés al Centre de Serveis Socials de referència, crear microespais veïnals que generin
més lligam veïnal, i posar més presència policial permanent i dissuasòria dins el Park Güell.
En relació a l‟eix Associacionisme i Participació, destacar que de les actuals entitats censades, el 90% són actives amb més o menys intensitat.
Destacar el paper del Pla Comunitari La Salut que ha de ser un eix vertebrador del teixit associatiu, així com la creació de la Comissió de festa
major de La Salut, com a element aglutinador d‟activitats conjuntes de diverses entitats. Com a punts de millora, referir la manca de canals
informatius entre les associacions del barri,així com la manca d‟un element aglutinador del teixit associatiu per potenciar la macro xarxa veïnal.
Finalment destacar la necessitat de creació d‟un centre cívic de barri com a equipament que pugui fomentar l‟associacionisme i la participació
intergeneracional.
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EIX TEMÀTIC: 1 . Serveis a les persones i equipaments

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS
Equipaments i projectes actuals

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA
Manca d‟equipaments públics intergeneracionals al barri

Elevat nombre d‟equipaments privats : residències de gent gran,

Equipaments culturals singulars (punt d‟informació-educació

Cottolengo...

sobre el Park Güell)

Obertura del Centre de Serveis Educatius al barri (accessible i

Centre cívic

gran), així com del centre escolar Baldiri per realitzar pati obert.

Manca de pistes esportives

Creació del blog del Pla Desenvolupament Comunitari La Salut

Dificultat d‟accés al Centre de Serveis Socials de referència.

Casal de barri Cardener: oportunitat de convertir-se en

Col·lapse produït per les ambulàncies de l‟Hospital de

equipament de tercer nivell.

l‟Esperança

Casal de barri La Miranda: acolliment a nous projectes educatius

La Miranda no està suficientment present en l‟imaginari

i socials

col·lectiu, per problemes d‟accessibilitat i d‟estat de

CAP Larrard: implicació del CAP en el teixit social: caminades

conservació de l‟espai

amb gent gran; comissions coordinació SS; comissions Radars amb

Casal de Cardener: infrautilitzat i mal gestionat en quant a usos

PDC Salut; xerrades de l‟Aula de Salut; programa Salut-Escola;

Manca d‟informació sobre les actuacions municipals

grup de treball contra la violència de gènere
Hospital de l‟Esperança
Escoles públiques i concertades implicades en el PDC La Salut:
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Baldiri, Montseny, Turó Cargol, Reina Elisenda, Virolai, SEK.
Centre Esportiu Municipal Can Toda
Club Tennis La Salut
Projecte Temps de barri
Agenda 21 escolar verda
Mercat Municipal Lesseps
Park Güell
Presència al barri d‟un equipament de ciutat:consell d‟esport
escolar
Centre Residencial d‟Acció Educativa
Nous futurs equipaments
Escola Bressol Santa Madrona
Apartaments per a gent gran i per a joves al carrer Escorial
Projectes a definir
En el marc del planejament dels Tres Turons, considerar
l‟expropiació de la casa modernista de la Rambla Mercedes per ferhi un centre cívic
Proposta d‟arreglar el solar Marianao i construir un aparcament
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i/o centre social
Remodelar el Mercat de Lesseps amb criteris de sostenibilitat
Proposta de fer un Institut d‟Educació Secundària al barri a
l‟antiga Quiron
Recuperar l‟Hospital de l‟Esperança pel barri i integrar-lo en el
camí escolar
Pensar en futurs equipaments socials, amb pistes esportives i
equipaments infantils i juvenils
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EIX TEMÀTIC: 2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, habitatge
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS
Projectes Urbanístics:

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA
Orografia complexa

Obres que milloren la connectivitat: escales mecàniques Sant

Dificultats de connexió entre carrers i diferents zones.

Josep de la Muntanya

Manca d‟espais públics que generin comunicació i lligam veïnal

Aparcament als Jardins de Menéndez Pelayo

Manca de tramat urbà que relligui el barri

Possible aparcament al solar de l‟escola SEK

Aplicació de polítiques generals al barri sense tenir en compte

Possible aparcament a Ramiro Maeztu

les característiques específiques del territori

Desenvolupament del planejament dels Tres Turons
Solars en desús amb potencialitats

Accessibilitat difícil i carrers per a vianants
Nombre significatiu de carrers amb forta pendent

Pla Integral Park Güell :
Les obres a realitzar son: enllumenat de camins, tant a la zona

Desnivells del barri
Manca de rètols informatius de les escales mecàniques

forestal com a la monumental; implementació del reg automàtic;
podes d'arbres i arbustos; jocs infantils a la zona de la pista de

Mobilitat

patinatge; noves plantacions al jardí d'Àustria; baranes a llocs

Dificultat de la connexió entre diferents zones del barri

perillosos i millora de la tanca perimetral. Fora del recinte del parc

Dificultat de l‟ús de la bicicleta. Impossibilitat d‟implantació del

hi ha previst l'àrea per a gossos a la zona de Coll del Portell i l'àrea

servei de “bicing” (pendent excessiva)
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infantil al carrer de la Farigola

Problema d‟aparcament
Congestió d‟alguns carrers i dificultat de convivència amb

Mobilitat

transport com taxi i bus turístic

Àrea verda en la totalitat del barri
Transport públic

Transport públic

Futura parada L9

Necessitat de millorar, en opcions i freqüència, el transport

Bus 116

públic especialment a la zona nord-oest de La Salut

Línees d‟autobusos a la zona

Previsió insuficient de sortides a la futura estació Park Güell de
la L9

Existència d‟entitats veïnals i grups de veïns pro actius en la
definició i millora de l‟espai públic
Nivells de contaminació ambiental inferiors que els de la mitjana
de Barcelona
Instal·lació de recollida de brossa selectiva a tot el barri
Tranquil·litat del barri
Ús del Park Güell com a nexe d‟unió entre diferents parts del
barri, i entre barris
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EIX TEMÀTIC: 3. Comerç, ocupació, empreses i mercats

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS
Existència de dues associacions de comerciants actives: la de
Travessera de Dalt i la del C/Larrard.
Participació de l‟ associació de comerciants de Lesseps en les

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA
Manca de locals comercials
Manca de comerç de proximitat a la part Nord del barri
Impacte del turisme: ocupació via pública, brossa...

mostres de comerç organitzades al districte i en moltes accions

Dificultats generals per a la viabilitat del comerç o altres activitats

vinculades al barri de La Salut: Festa major, Pla Desenvolupament

econòmiques.

Comunitari...

Manca d‟indicacions als carrers de les zones comercials

Pla de souvenirs de l‟Ajuntament de Barcelona
Visitants del Park Güell
Mercat de Lesseps

No promoure més negocis lligats al turisme
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EIX TEMÀTIC: 4.
5. Convivència,
Associacionisme
prevenció
i participació
i seguretat

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS
La Salut és un barri segur pels vianants

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA
Dificultats d‟accés al Centre de Serveis Socials de referència

És un barri tranquil i vol seguir -ho sent
No hi ha massificació de persones excepte a la part del Park Güell

Manca d‟espais veïnals “Micro”que generin comunicació i lligam

El Park Güell : retornar-lo al barri i gaudir-ne del seu ús

entre la ciutadania (placetes, bancs al carrer...)
Fer un barri més segur per als vianants: més presència policial,
permanent i dissuasòria, control de la venda ambulant dins del
Parc
Potenciar el Pla d desenvolupament Comunitari de La Salut, com a
element aglutinador de convivència del teixit associatiu i veïnal
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PUNTS FORTS/POTENCIALITATS
Entitats i equipaments
De les 31 entitats censades, el 90% són actives amb més o
menys intensitat
El Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut ha de ser un

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA
Manca de canals informatius entre les diferents associacions del
barri
Necessitat de garantir comunicació fluïda entre el Districte i la
ciutadania

eix vertebrador del teixit associatiu que potencií la participació i
la transformació de les millores necessàries pel barri a diferents

Sensació de poca prioritat del treball comunitari

àmbits
Entitats recent creades amb inquietuds comunitàries:
correCATagafo, projecte famílies en joc...
Activitat cultural

Manca d‟un element aglutinador del teixit associatiu per potenciar
una macro xarxa veïnal
Manca d‟espais comuns de trobada : valorar la necessitat de creació

Comissió de Festes del Park Güell

d‟un centre cívic de barri com a equipament que pugui fomentar

Associació de Veïns del carrer Argentona

l‟associacionisme i la participació intergeneracional

Comissió de Festa Major de la Salut, que ha aglutinat noves
iniciatives amb la complicitat de les diferents entitats.
Projecte Temps de barri
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6 . LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR SEGONS EIXOS DE TREBALL
1 - SERVEIS I EQUIPAMENTS
El barri de La Salut es caracteritza pel nombre d‟equipaments privats. Com oportunitat, disposa de sol generat pel planejament (Pla Tres
Turons). Destaquen la xarxa d‟equipaments escolars públics i privats així com el Centre de Serveis Educatius de Gràcia, el Casal de Cardener i
el Casal de barri La Miranda, el CRAE, els equipaments esportius (Centre Municipal Can Toda, Club Tennis La salut) ,els equipaments
sanitaris tant de barri com d‟àmbit ciutat i especialitzats (CAP Larrard i Hospital Esperança), així com el tenir un mercat municipal al barri, i el
Park Güell. Dels equipaments socials actuals, es considera que estan infrautilitzats per a la vida del barri..
2- ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, TRANSPORTS I HABITATGE
Un indicador valorat molt positivament pel veïnat és la tranquil·litat que es respira al barri de La Salut.
Les seves característiques orogràfiques però, fan que la connectivitat dins del barri sigui molt complexa, i que hi hagi una manca de tramat
urbà que lligui el barri en ell mateix i amb la resta dels barris. Els desnivells provoquen problemes d‟accessibilitat i de mobilitat. D‟altre banda, la
desconnexió que es genera entre les diferents zones del barri deguda a l‟orografia, propicia poca cohesió i poca permeabilitat entre elles.
Es posa de relleu l‟ús quotidià del Park Güell, com a nexe d‟unió entre les diferents parts del barri, motiu pel que els veïns defensen el seu ús
públic i sense límit d‟entrada, així com recuperar el Park pel barri i millorar les seves instal·lacions.
Els vianants tenen dificultats de mobilitat interna, i alguns carrers estan permanentment congestionats, fet que s‟intensifica per la dificultat de
convivència amb els transports com el taxi i el bus turístic.
Alguns solars, que actualment estan en desús, són punts potencials de millores de l‟espai públic que permetrien un òptim aprofitament.
3 - COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS
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L‟activitat comercial de proximitat per sobre de la Travessera de Dalt és minsa. A la part nord del barri de La Salut, els establiments comercials
estan adreçat al turisme, i es valora positivament l‟existència del pla de souvenirs, que limita l‟obertura d‟aquest tipus d‟establiments.
D‟altre banda, el veïnat manifesta que no es promoguin més negocis lligats al turisme. En el conjunt de barri, no hi ha oferta de locals
comercials. A la part de la Travessera de Dalt, el comerç de proximitat és molt variat.
L‟existència del Mercat de Lesseps és un punt fort.
4 - CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT
Destaca la necessitat de seguretat davant la massificació del turisme, bàsicament al voltant del Park. Declaren preocupació per la venda
ambulant dins del Park.
5 - ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ
Es posa de manifest la manca de canals informatius entre les diferents associacions del barri, així com la necessitat de garantir una
comunicació fluïda i permanent entre el Districte i la ciutadania.
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EIX TEMÀTIC:1. Serveis i equipaments
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:


Aprofitar les oportunitats de sòl donades per el planejament per a equipaments , així com el Pla dels Tres Turons per complementar les
necessitats del barri i dotar-lo d‟equipaments cívics i culturals que fomentin la cohesió, el creixement cultural i associatiu i el foment del
vincle entre el veïnat



Vetllar perquè els nous equipaments afavoreixin la mobilitat , la connectivitat i l‟accés als serveis de proximitat, dels ciutadans del barri
de La Salut



Reformar i millorar els equipaments ja existents amb criteris de sostenibilitat, accessibilitat i resposta a demandes reiterades
del veïnat



Crear un equipament cívic i social al barri de La Salut



Obrir amb nous usos els equipaments municipals actuals al barri amb l‟objectiu de treure el màxim rendiment dels espais disponibles
per potenciar el creixement del teixit associatiu, el projecte comunitari de barri i la creació d‟espais de trobada intergeneracional
-

El Centre de Serveis Educatius de Gràcia disposa de sales polivalents de les que la ciutadania organitzada pot fer-ne ús

-

El Casal de barri La Miranda disposa d‟espai per poder acollir nous projectes associatius

-

L‟Escola Turó del cargol podria obrir el projecte de pati obert

-

El Centre Municipal Can Toda pot acollir els consells de barri en la seva sala polivalent

-

L‟Hospital de l‟Esperança disposa d‟una sala d‟actes equipada que la ciutadania organitzada podria fer-ne ús
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EIX TEMÀTIC:2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, transports i habitatge
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
Espai públic
-

Millorar l‟accessibilitat entre els barris trobant nous mecanismes: Identificar i redreçar les zones d‟aparcament per a motos

-

Promoure i fomentar els camins escolars

-

Crear espais “micro” per ús veïnal (placetes, bancs...)

-

Aprofitar i potenciar els terrenys en desús

-

Estendre allò verd del Park a la resta del barri: arbrat a les escales mecàniques...

-

Cercar una nova ubicació per la parada del bus escolar i del bus turístic

-

Reordenar el carrer Olot

-

Millorar la senyalització del barri

Un barri millor connectat amb el transport públic
-

Solventar els problemes lligats al transport públic: més autobusos, millora dels trajectes, més freqüències i augment dels horaris
de servei

-

Facilitar la connexió amb els barris propers

-

Canviar l‟itinerari del bus turístic

-

Dotar de més d‟una sortida a la parada de la L9

-

Propiciar un transport públic silenciós

-

Coordinar els horaris dels equipaments municipals i del transport públic

Millorar la mobilitat
-

Ampliar el bus de barri: desdoblegament del recorregut en dues línees; connexió de les dues línees, connectar la zona Vila de
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Gràcia amb Larrard, ampliació horària i de freqüència de pas
-

Demanar un canvi de disseny dels interiors dels busos per millorar l‟accessibilitat

Park Güell
-

Recuperar el Park Güell pel barri. Ús públic i sense límit d‟entrada

-

Millorar l‟enllumenat del park, sobretot a la zona nord

-

Posar lavabos públics

-

Millorar la vegetació

-

Adequar la zona forestal per un ús més intern (aprofitant espais existents i desaprofitats)

-

Millorar la informació sobre els horaris del parc a les diferents portes

Millorar la connectivitat del barri
-

Mantenir la bona comunicació a peu que té el barri

-

Millorar la connectivitat amb transport públic cap al centre de la ciutat

-

Connectar el C/Maignon amb el C/Sant Josep de la Muntanya

-

Promoure els camins escolars i integrar-hi els equipaments del barri en el projecte dels mateixos

Millorar l‟aparcament
-

Àrea Verda: per aprofitar millor els espais, només pintar les línees paral·leles a les voreres

-

Reubicar els parquímetres a l‟àrea verda
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EIX TEMÀTIC: 3. Comerç, ocupació, empreses i mercats
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:

Potenciar l‟activitat econòmica al barri
-

Posar indicacions als carrers sobre les zones comercials del barri

-

Remodelar i singularitzar el mercat de Lesseps amb criteris de sostenibilitat

-

Mantenir el pla d‟usos de les botigues de souvenir

-

Donar suport al comerç de proximitat pel que fa a la professionalització i la gestió
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EIX TEMÀTIC: 4 Convivència, prevenció i seguretat
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
Reforçar la tranquil·litat del barri, com a singularitat
-

Transports públics silenciosos

-

Retornar el Park Güell al barri i gaudir-ne del seu ús

Fer un barri segur per als vianants
-

Més presència policial al Park

-

Presència permanent i dissuasòria

Potenciar la convivència
-

Crear espais “micro “ per a ús veïnal que facilitin la relació (placetes, bancs al carrer...)

-

Potenciar el Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut, com a element aglutinador de convivència del teixit associatiu i veïnal
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EIX TEMÀTIC: 5. Associacionisme i participació
LÍNIES ESTRATÈGIQUES:
Potenciar l‟associacionisme, la participació i el creixement del teixit associatiu
-

El Pla de Desenvolupament Comunitari de La Salut és una aposta de cohesionar al voltant d‟un projecte una micro xarxa social,
donat que la connectivitat del barri no permet gaire la cohesió. Malgrat això, hi ha la sensació de que se li dona poca prioritat al
treball comunitari i que cal facilitar un element aglutinador del teixit associatiu que potencií una macro xarxa

-

Cal donar a conèixer què és el PDC La Salut : què fa, quins projectes té...

-

Es podrien potenciar les activitats esportives i lúdiques al Park Güell orientades a tots els col·lectius

-

Potenciar l‟obertura, la difusió, el treball en xarxa de les entitats del barri, així com la seva integració en la pròpia vida del barri

Potenciar els canals informatius
-

Es posa de manifest la manca de canals informatius entre les diferents associacions del barri, així com la necessitat de garantir
una comunicació fluïda i permanent entre el Districte i la ciutadania

-

La coordinadora d‟entitats del Park Güell s‟ha convertit en un interlocutor de l‟Administració en relació a la preocupació que
genera a tothom l‟estat actual del Park Güell

Fer difusió dels espais socials existents i les seves activitats
-

La difusió dels espais existents i les seves activitats, així com la creació de més espais de trobada facilitaran aquesta promoció
associativa

Crear nous equipaments socials al barri de La Salut
-

La creació de nous equipaments socials, permetran el creixement d‟un projecte comunitari , associatiu i de participació al barri

Promoure la proposta d’un lema pels veïns del barri: “Siguem un barri de salut, a La Salut”
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C// CONCLUSIONS
El barri de La Salut té una orografia complexa que dificulta la connectivitat en el barri.
La manca d‟espais públics que generin comunicació i lligam veïnal, es veu agreujada
per una manca de tramat urbà que relligui el barri.
Així mateix l‟accessibilitat al barri és difícil en alguns punts per la forta pendent
d‟alguns carrers. Aquesta realitat fa que a La Salut, junt amb la resta dels barris del
Nord, hi hagi més turisme i motos que en la resta del Districte. Com a conseqüència es
planteja que un dels problemes consensuats pel veïnat del barri és el de l‟aparcament.
En aquest sentit els projectes urbanístics contemplen diverses possibilitats de
resolució; recent creació de les escales mecàniques i valorar la creació de micro
espais que permetin la cohesió veïnal.
Per millorar l‟accés al barri es valora necessari millorar la xarxa de transport públic,
tant pel que fa als autobusos com la futura L9.
La Salut té un elevat nombre d‟equipaments privats adreçats bàsicament a gent gran i
dos equipaments socials públics, que actualment no resolen les necessitats de la
ciutadania. És per aquest motiu, que caldrà pensar en l‟obertura d‟altres equipaments
públics que puguin acollir iniciatives socials, així com considerar la possibilitat de
construir un centre cívic que pugui donar cobertura a l‟accés, la gestió i la recollida de
participacions intergeneracionals.
Alguns dels serveis i projectes que pertanyen a la Salut, poden ser una bona base per
poder desenvolupar aquestes futur teixit associatiu; així la implicació en la tasca
comunitària del CAP Larrard, la recent creació d‟algunes entitats amb inquietuds
comunitàries, així com l‟eix vertebrador que pot oferir el Pla de Desenvolupament
Comunitari de La Salut, són elements que caldrà potenciar.
La realitat comercial a la part nord de La Salut és escassa per la manca de locals
comercials i per la gairebé total orientació del mercat adreçat al turisme i els souvenirs.
En aquest sentit es valora molt positivament el Pla de Souvenirs de l‟Ajuntament i es
demana promoure d‟una banda la remodelació del Mercat de Lesseps i per altre que
s‟indiquin als carrers les zones comercials existents.
La Salut és un barri tranquil i segur, indicadors que la gent veïna vol mantenir, per
aquest motiu és demana més presència policial dissuasòria d‟algunes zones del barri,
així com el control de la venda ambulant dins del Park Güell. En aquest sentit el Park
és considerat un nexe d‟unió important dins de les diferents zones del barri, motiu pel
qual els veïns demanen el seu ús públic, lliure i il·limitat, sense que això signifiqui que
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es procuri un manteniment que eviti el deteriorament al qual està sotmès per la gran
massificació turística diària que ha de sostenir.
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D// ANNEXOS
Buidatges
Districte/barri: Gràcia. La Salut
Data i hora: 7 de juny de 2010
Lloc: Centre de Serveis Educatius de Gràcia .Carrer Mare de Deu de la Salut 87
Eix temàtic
Espai públic, urbanisme, habitatge, convivència i prevenció
Idees de consens
PUNTS FORTS
PUNTS FEBLES
 Connectivitat i tramat urbà del barri:
- Tranquil·litat del barri
-

Utilització del Parc Güell com a
nexe entre barris

-

Poca cohesió (zones
diferenciades) i poca permeabilitat

-

Park Güell ús públic i sense límit
d‟entrada

-

Desconnexió entre els barris

-

S‟apliquen polítiques generals a
tots els barris sense tenir en
compte les característiques
específiques del territori

-

Manca de tramat urbà que lligui
els barris, manca de connexió
horitzontal i a peu entre La SalutVallcarca i els Penitents.

-

Desnivells dels barris (provoca
problemes d‟accessibilitat) i mal
funcionament de les escales
mecàniques

-

Solars desaprofitats amb potencial
(solar Marianao, i terreny crta
Carmel- Aigues)

-

Instal·lació de Can Toda





Mobilitat interna
-

Problema d‟aparcament

-

Transport públic deficitari (poca
freqüència, circuits complexes,
horaris poc clars)

-

Dificultat de mobilitat interna per
vianants

-

Congestió d‟alguns carrers, i
dificultat de convivència amb el
transport com el taxi i el bus
turístic.

-

Manca de rètols informatius sobre
les escales mecàniques

-

Insuficiència de sortides de la L9

Altres:
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-

Manca d „enllumenat

-

Deixadesa en alguns solars

Altres aportacions no consensuades (si escau)

Línies estratègiques: VOLEM UN BARRI...
Idees de consens


Park Güell:
-

Millorar l‟enllumenat del Park, sobretot la zona del nord

-

Posar lavabos públics

-

Millorar la vegetació

-

Recuperar el Park Güell pel barri

-

Adequar la zona forestal per un ús més intern (aprofitant espais existents i
desaprofitats)



Un barri amb equipaments per infants (llars d‟infants), per joves, i més polivalents



Un barri tranquil i agradable



Un barri amb una bona comunicació a peu



Espai públic:





-

Convivència: Més espais “micro” per ús veïnal (com per exemple placetes,
bancs...)

-

Millorar l‟accessibilitat entre els barris trobant nous mecanismes.

-

Aprofitar i potenciar els terrenys en desús.

-

Estendre allò verd del Park a la resta del barri: arbrat a les escales
mecàniques

Transport públic:
-

Solventar els problemes lligats al transport públic (més bus de barri, millora de
trajectes, de les freqüències i dels horaris)

-

Canviar l‟itinerari del bus turístic

-

Dotar de més d‟una sortida a la parada de la L9

-

Un barri amb un transport públic silenciós.

Volem un barri segur pels vianants
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Turisme / barri:
-

No promoure més negocis lligats al turisme

-

Control de la venda ambulant dins del Park

Districte/barri: Gràcia- la Salut
Data i hora: 8/06/2010
Lloc: Centre Serveis Educatius de Gràcia. Carrer Mare de Déu de la salut, 87.
Eix temàtic: comerç, ocupació,
mobilitat, seguretat
Validació diagnosi
Idees de consens
PUNTS FORTS

PUNTS FEBLES

- Pla de regulació de les botigues de
souvenirs

- Manca de control de la venda
ambulant
- Manca d‟establiments comercials, en
general.

Altres aportacions no consensuades (si
escau)

Línies estratègiques: VOLEM UN BARRI....


Mobilitat

-

Ampliació bus del barri
o

Desdoblar el recorregut- 2 línies

o

Connexió de les 2 línies

o

Connectar zona Vil·la de Gràcia amb Larrard

o

Ampliació horària, i de freqüència de pas

Demanar un canvi en el disseny dels interiors dels busos per millorar l‟accessibilitat
- Travessera de Dalt: Cercar ubicació per la parada del bus escolar i del
bus turístic
-

Àrea Verda: només pintar les línies paral·leles a la vorera, per aprofitar
millor els espais

Pensar alguna idea perquè la gent que disposi de cotxes de cortesia
puguin aparcar sota el mateix criteri que amb la targeta de l‟àrea
verda.
- Reubicació dels parquímetres de l‟Area Verda
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- Rendreçar les zones d‟aparcament de motos en el barri.
- Identificar millor els espais on les motos aparquen
- Més informació sobre els horaris del parc a les diferents portes
- Reordenació del carrer Olot.
Comerç:
- Remodelació del mercat Lesseps
-

Indicacions als carrers sobre les zones comercials

Seguretat:
- Més presencia policial al parc- presència permanent i dissuasòria
-

Més presència policial a les zones amb més concentració turística

Neteja:
- Reubicar i redissenyar els contenidors de certs carrers
- Demanar un canvi d‟horari en la recollida de la brossa selectiva

Districte/barri: Gràcia. La Salut
Data i hora: 10 de juny de 2010
Lloc: Centre de Serveis Educatius de Gràcia. Carrer Mare de Deu de la Salut 87
Eix temàtic
Serveis, equipaments, associacionisme i participació
Idees de consens
PUNTS FORTS
PUNTS FEBLES
Equipaments:
Equipaments:
La Miranda com a espai
La Miranda, no està suficientment present
El Centre de Serveis Educatius de Gràcia en l‟imaginari col·lectiu, per problemes
El casal de barri Cardener
d‟accessibilitat i d‟estat de conservació de
El tenir un mercat al barri
l‟espai.
CAP Larrard
Manca d‟un punt d‟informació-educació
Escoles bressols i escoles públiques
sobre el Park Güell (fauna, flora).
Park Güell
Manca d‟equipaments infantils i juvenils
Presència d‟un equipament de ciutat:
Manca de pistes esportives
consell d‟esport escolar
Hospital de l‟Esperança: s‟han convertit
Hospital de l‟Esperança
en un servei d‟urgències i geriàtric no de
El camí escolar del Turó del Cargol
barri. Col·lapse de les ambulàncies
Antic convent serà un nou centre
Manca d‟informació sobre les actuacions
d‟acollida per infants
municipals.
Equipaments esportius
Mal estat del solar del carrer Marianao
Casal Cardener: infrautilitzat i mal
Teixit associatiu
gestionat en quant a usos
L‟Associació de veïns La Salut
El pla de desenvolupament comunitari La Associacionisme-comunitat
Salut
Sensació de poca prioritat del treball
La coordinadora d‟entitats del Park Güell
comunitari
Els casals i associacions com a potencial Falta d‟un element aglutinador del teixit
comunitari
associatiu, per potenciar una macro-xarxa
Manca de canals informatius entre les
associacions del barri
Altres:
- Manca de seguretat
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Línies estratègiques: VOLEM UN BARRI...
Idees de consens
Teixit associatiu
-

Un barri amb més comunitat: on es promocioni el teixit associatiu, on es
conegui qui son, què fan; on hi hagi un element aglutinador com
podrien ser l‟AAVV de la Salut i el Pla de Desenvolupament Comunitari
La Salut.

-

Un barri amb més espais de trobada i amb difusió dels espais existents
i les seves activitats

-

Donar a conèixer les activitats del Pla de Desenvolupament Comunitari
La Salut.

-

Que el PDC La Salut esdevingui l‟espai aglutinador de les entitats del
barri i la coordinació i/o articulació de les activitats en conjunt

-

Garantir una comunicació més fluïda i permanent entre el districte i la
ciutadania

Equipaments
-

Obertura dels equipaments al barri

-

Reforma i millora de l‟accessibilitat de la Miranda.

-

Remodelació del Mercat de Lesseps amb criteris de sostenibilitat

-

Un barri amb un Institut d‟Educació Secundària. Proposta de fer-ho a
l‟antiga Quiron.

-

Un hospital del i pel barri. Eficient. Recuperar l‟hospital de l‟Esperança.
Possibilitat d‟integrar-ho al camí escolar.

-

Un barri amb equipaments socials, amb pistes esportives i equipaments
infantils i juvenils

-

Obertura del Turó del Cargol al barri pel que fa a possible Pati Obert.

-

En el marc del Pla dels Tres Turons, considerar la expropiació de la
casa modernista de la Rambla Mercedes per fer-hi un centre cívic.

-

Coordinar els horaris dels equipaments municipals i del transport públic

-

Arreglar el solar de Marianao : propostes de construir un aparcament
i/o un centre social

-

Millorar la senyalització al barri.

-

Potenciar les activitats esportives-lúdiques al Park Güell orientades a
tots els col·lectius

Proposta de lema:
“Siguem un barri de salut, a la Salut!”
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Relació d’assistents a les sessions de treball
Associació de Veïns i Comerciants de la plaça Lesseps
Associació de Comerciants de Larrard
Associació de Comerciants Travessera de Dalt
Associació de Comerciants Tramuntana
Mercat de Lesseps
Firaires del Park Güell
Cottolengo
Associació de Gent Gran Pau Casals
Agrupament Roland Phillips
Centre de Serveis Pedagògics de Gràcia
Pla Comunitari de La Salut
Escola Baldiri Reixac
CAP Larrard
Club Tennis La Salut
Casal La Miranda
Associació de Veïns del carrer Argentona
Gràcia Gimnàstic Club
Escola Turó del Cargol
AMPATuró del Cargol
AMPA Baldiri Reixac
AMPA Sek
Escola Sek
Escola Reina Elisenda
Hospital de l‟Esperança
Comissió Festes Park Güell
Conservadora del Park Güell
CorreCATagafo
Sr. Parcerisa (veí)
Sr. Josep Grau (veí)
Sra. Montse Colomines (veïna)

